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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019 

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016) 

 
Ο Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά 

κατηγορία έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη 

συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 

(απευθείας ανάθεση σύμβασης εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) για το 

έτος 2019 

 

Κ Α Λ Ε Ι  

 

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου για την 

απευθείας ανάθεση συμβάσεων του άρθρου 118 του Ν.4412/16, σε μια ή περισσότερες από τις 

παρακάτω κατηγορίες έργων ή μελετών: 

 

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ 

 Στατικές Μελέτες 

 Μελέτες Τοπογραφίας 

 Περιβαλλοντικές Μελέτες 

 Ενεργειακές μελέτες 

 

Β. ΕΡΓΑ 

 Οδοποιίας 

 Οικοδομικών 

 Υδραυλικών 

 Ηλεκτρομηχανολογικών 

 

 

να υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (υποδείγματα επισυνάπτονται στην παρούσα) στο 

πρωτόκολλο του Δήμου αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή με υπηρεσία 
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ταχυμεταφοράς εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ήτοι έως και την 11η Μαρτίου 

2019. 

 

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από:  

Α. Για μελέτες: 

Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών - Πτυχίου μελετητή σε ισχύ. 

 

Β. Για έργα: 

Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή βεβαίωση εγγραφής σε 

Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας, σε ισχύ. 

 

Όλα τα στοιχεία υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία 

γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής: 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016» 

  

Για διευκόλυνση της Υπηρεσίας παρακαλούμε όπως αποστείλετε και ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία της 

αίτησης στη διεύθυνση kufvag@2607.syzefxis.gov.gr. 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

- Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

- Υπεύθυνη δήλωση 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 
 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΒΕ9ΩΡΖ-ΚΤΖ



 

 

Α Ι Τ Η Σ Η 
 

                       

         
                      
 

 

ΘΕΜΑ: Εγγραφή στον κατάλογο οικονομικών   

             φορέων του άρθρου 118 του         

             Ν.4412/16 για το έτος 2019 

Π Ρ Ο Σ:  ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ : 

ΟΝΟΜΑ : 
 
Α.Δ.Τ. : 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
(για εταιρείες)  

 

Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στον 

κατάλογο οικονομικών φορέων του άρθρου 

118 του Ν.4412/16 για το έτος 2019 στις 

ακόλουθες κατηγορίες (σημειώστε με x). 

Α.Φ.Μ. :  
 
Δ.Ο.Υ. : 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

Στατικές………………………  

  Τοπογραφίας………………..  

  Περιβαλλοντικές…………….  

  Ενεργειακές…………………  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 
 
 
 
 

ΤΗΛ.:  
 
FAX:  
 
e-mail: 

 

 

ΕΡΓΑ 

Οδοποιίας……………………  

  Οικοδομικών…………………  

  Υδραυλικών………………….  

  Ηλεκτρομηχανολογικών.……  
 

 
 

Συνημμένα: 

- Υπεύθυνη Δήλωση 

- Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. (ή μητρώο Περιφερειακής Ενότητας) ή στο Μητρώο Μελετητών 

 

 

Ο/Η αιτ… 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(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): ΔΗΜΟ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail):  

 
 

 
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 ότι: 

Τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτησή μου προς τo Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου  για να συμμετάσχω στον 

ετήσιο κατάλογο υποψήφιων αναδόχων στην/στις κατηγορία/ες ……………………………………….……..…, 

όπως αυτή/αυτές αναφέρεται/ονται στη σχετική πρόσκληση, είναι αληθή.  

 
 
 
 
 

Ημερομηνία:      ../../2019 
 

Ο – Η Δηλ…. 
 
 
 
 

(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.  
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