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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: 1637

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες:
∆/νση:
Τηλέφωνο:
Εmail:

Kαλογερόπουλος Θεόδωρος
Λ.Βεργωτή 160
2671022725
t1kalogeropoulos@gmail.com

ΠΡΟΣ: 1. ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΟΙΝ.:

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων έτους 2019 ενδιαφεροµένων ανά κατηγορία για την
ανάθεση µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών στις
ακόλουθες κατηγορίες µελετών του άρθρου 2 παρ. 3 εδ.(15)του Ν4412/2016:
ΘΕΜΑ:

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς προκειµένου να προχωρήσει στη κατάρτιση καταλόγων έτους 2019
ενδιαφεροµένων ανά κατηγορία µελετών για συµµετοχή στις δηµόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν4412 / 2016 ( απευθείας ανάθεση
σύµβασης µέχρι 20.000€ ) , και την υπουργική απόφαση ∆ΝΣγ/ οικ 15299/ΦΝ 466/2.3.2017 ( ΦΕΚ
900 Β / 17.3.2017)
ΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόµενο Μελετητή ∆ηµοσίων Έργων που επιθυµεί να εγγραφεί στον κατάλογο για
την ανάθεση µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών στις
ακόλουθες κατηγορίες µελετών του άρθρου 2 παρ. 3 εδ.(15)του Ν4412/2016:
1. Χωροταξικές και Ρυθµιστικές µελέτες ( κατηγορία 1)
2. Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές µελέτες ( κατηγορία 2)
3. Αρχιτεκτονικές µελέτες ( κατηγορία 6)
4. Ειδικές Αρχιτεκτονικές µελέτες ( κατηγορία 7)
5. Στατικές µελέτες ( κατηγορία 8)
6. Μηχανολογικές , Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές µελέτες ( κατηγορία 9)
7. Μελέτες συγκοινωνιακές έργων και κυκλοφοριακές µελέτες ( κατηγορία 10)
8. Μελέτες λιµενικών έργων ( κατηγορία 11)
9. Μελέτες υδραυλικών και διαχείρησης υδάτινων πόρων ( κατηγορία 13)
10. Ενεργειακές µελέτες ( κατηγορία 14)
11. Μελέτες τοπογραφίας ( κατηγορία 16)
12. Γεωλογικές , υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνας ( κατηγορία 20)
13. Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνας ( κατηγορία 21)
14. Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες (22)
15. ∆ασικές µελέτες ( 24)
16. Περιβαλλοντικές µελέτες ( κατηγορία 27)
να υποβάλει σχετική αίηση στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονίας ( ∆ηµαρχείο Κεφαλλονιάς ,
Πλατεία Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι) εντός είκοσι (20) ηµερών από την παρούσα ανακοίνωση ,
ήτοι µέχρι 13/02/2019.
Η αίτηση υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα , θα συνοδεύεται από αντίγραφο του
µελετητικού πτυχίου που είναι σε ισχύ , υπεύθυνη δήλωση και ταυτότητα σε σφραγισµένο φάκελο
µε ένδειξη
« ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ » ( υπ΄όψιν κυρ. Γιακουµάτου Μαριάνθης
marianthigiak@yahoo.gr )

Οι µελέτες που θα ανατεθούν µε την παρούσα διαδικασία αφορούν στο σύνολο του ∆ήµου
Κεφαλληνίας.
Για διευκόλυνση της υπηρεσίας παρακαλούµε όπως αποστείλετε και ηλεκτρονικά την
αίτηση σας σε επεξεργάσιµη µορφή και σε µη καθώς επίσης και το πτυχίο και την ταυτότητα σας
στο email: marianthigiak@yahoo.gr )

ΣΥΝΗΜΕΝΑ:
1. Υπόδειγµα αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
2. Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

1 . ∆.Τ.Υ
2. Γραφείο Αν/ρχου κ. Λυκούδη
3. Γραφείο Αν/ρχου κρ. Γαρµπή
4. ∆/νση Περιβάλλοντος
5. ∆/νση Πολιτικής Προστασίας
6. ∆/νση Καθαριότητας
7. Οικονοµική Υπηρεσία
8. Βασιλάτου Σταµατούλα
9. Γιακουµάτου Μαριάνθη
10. Κοντογιάννης Γεώργιος
11. Παγουλάτος Λεωνίδας

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………
ΟΝΟΜΑ: ……………………………….
Σε περίπτωση εταιρείας
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………………………….
ΑΡΙΘΜ. ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
……………………………………………….
Α.Φ.Μ. : ………………………………..
∆.Ο.Υ :
………………………………..
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
ΤΗΛ: ……………………………………….
FAX: ……………………………………….
Email: ………………………………………
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: …………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ:
: ……………………………………
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ: …………………………

ΘΕΜΑ:
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
…………………………………………..

Ο /Η ΑΙΤΩΝ/ ΑΙΤΟΥΣΑ

ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Πλατεία Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
( υπ΄οψιν κυρ. Γιακουµάτου Μαριάνθης )
Παρακαλώ να µε γράψετε στο κατάλογο
κατάλογο για την ανάθεση µελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών στις ακόλουθες κατηγορίες µελετών
άρθρου 2 παρ. 3 εδ.(15)του Ν4412/2016:
Α.
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Χωροταξικές και Ρυθµιστικές µελέτες
( κατηγορία 1)
2. Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές µελέτες
(κατηγορία 2)
3. Αρχιτεκτονικές µελέτες ( κατηγορία 6)
4. Ειδικές Αρχιτεκτονικές µελέτες ( κατηγορία
5. Στατικές µελέτες ( κατηγορία 8)
6. Μηχανολογικές , Ηλεκτρολογικές και
και Ηλεκτρονικές µελέτες (κατηγορία 9)
7.
Μελέτες
συγκοινωνιακές
έργων
κυκλοφοριακές µελέτες ( κατηγορία 10)
8. Μελέτες λιµενικών έργων ( κατηγορία 11)
9. Μελέτες υδραυλικών και διαχείρησης υδάτινων
πόρων ( κατηγορία 13)
10.Ενεργειακές µελέτες ( κατηγορία 14
11. Μελέτες τοπογραφίας ( κατηγορία 16)
12. Γεωλογικές , υδρογεωλογικές και γεωφυσικές
µελέτες και έρευνας ( κατηγορία 20)
13. Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνας
(κατηγορία 21)
14. Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες
( κατηγορία 22)
15. ∆ασικές µελέτες ( κατηγορία 24)
16. Περιβαλλοντικές µελέτες ( κατηγορία 27)
Στη παρούσα επισυνάπτω αντίγραφο του πτυχίου
, την υπεύθυνη δήλωση που είναι σε ισχύ και
ταυτότητα.

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 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/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 ότι:

Τα στοιχεία που δηλώνω στη αίτηση µου προς το ∆ήµο Κεφαλλονιάς για να συµµετάσχω στο ετήσιο
κατάλογο υποψηφίων µελετητών για το 2019 (παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν4412 / 2016) στην/ στις
κατηγορίες
ειναι αληθή.

(4)
Ηµεροµηνία:

/

/19

Ο/H ∆ηλ…..

(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

