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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ- 
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
∆/νση 
7.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
βαχ 
e-mail 

:30 χλµ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 
35132, Λαµία 
κ. Αθανάσιος Αγγελής 
2231060110 
2231033945 

:agelis@teiste.gr 

προς: Ενδιαφερόµενους 
Εργολήπτες και Μελετητές 
∆ηµοσίων Έργων 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων ενδιαφεροµένων ανά  κατηγορία έργων/µελετών 
έτους 2018, σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 για την επιλογή  
αναδόχων µε την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης µέσω δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών του ΤΕΙ Στρεάς Ελλάδας 

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας καλεί  τους ενδιαφερόµενους Εργολήπτες και Μελετητές ∆ηµοσίων 'Εργων 
που επιθυµούν να συµπεριληφθούν στους υπό  διαµόρφωση καταλόγους έτους 2018 του άρθρου 
118 παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή  αναδόχων µέσω δηµόσιας ηλεκτρονικής 
κλήρωσης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστηµονικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε µία ή  περισσότερες από  τις παρακάτω 
κατηγορίες: 
Α. 'Εργων 

Οικοδοµικών 
Ηλεκτρσµηχανολογικών 
Υδραυλικών 
Πρασίνου 

Β. Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών Υπηρεσιών 
Μηχανολογικές µελέτες 
Ηλεκτρολογικές µελέτες 
Μελέτες υδραυλικών έργων 
Περιβαλλοντικές µελέτες 
Οικονοµικές µελέτες 
Κοινωνικές µελέτες 

να υποβάλλουν, ενεός είκοσι (20) ηµερών από  την παρούσα ανακοίνωση (Θα αναρτηθεί  και στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση του ΤΕΙ Στερεάς http//www.teiste.gr) ήτοι µέχρι τις 27.12.2017, σχετική  
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτονται στην παρούσα 
ανακοίνωση) στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Στερεάς (3° χιλ ΠΕΟ Λαµίας-Αθηνών ΤΚ 35100), είτε 
ταχυδροµικά  είτε αυτοπροσώπως. 
Τα παραπάνω υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016» 

Η Αίτηση Θα πρέπει να συνοδεύεται από  φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού  τους πτυχίου (Μ.Ε.Ε.Π. / 
πρώην Νοµαρχιακά  Μητρώα) ή  του µελετητικού  τους πτυχίου, τα οποία Θα πρέπει να είναι σε ισχύ. 
Η εγγραφή  στους καταλόγους γίνεται ανεξαρτήτως της τάξης πτυχίου. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΎ  ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΨΑΣ 



Υπόδειγµα Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΟΝΟΜΑ : 

	
ΠΡΟΣ 

ΕΠΙΘΕΤΟ; 
	

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΑΛΑ∆ΑΑΣ 
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (εφόσον υπάρχει) : 

	
Τµήµα Τεχνικής Υπηρεσίας — Μελετών — 

Συντήρησης (Ααµία) 
∆ΝΣΗ : 	  
Α∆Τ : 

	
ΘΕΜΑ :ΑΙΤΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΦΜ: 	  Παρακαλώ  όπως µε εγγράψετε στον κατάλογο 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΟΥ: 	  Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων έτούς 2018, των 
Τηλ. επικοινωνίας 	 παρ.5 και 6 τον άρθρον 118 τον ν. 4412/2016 για 

την κατηγορία έργού: 
Ε — mαίΙ : 	  1. Οικοδοµικών 	 ❑ 
Fax : 	

 
2. Ηλεκτροµηχανολογικών ❑ 

Υδραυλικών 	 ❑ 

Πρασίνου 	 ❑ 

Στην παρούσα επισυνάπτω αντίγραφο τον 
εργοληπτικού  µου πτυχίού  σε ισχύ  (Μ.Ε.Ε.Π. / 
πρώην Νοµαρχιακά  Μητρώα). 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

Υπόδειγµα Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για µελέτες και παροχή  υπηρεσιών 
τεχνικών & λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΟΝΟΜΑ : 
	

ΠΡΟΣ 
ΕΠΙΘΕΤΟ: 

	
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΑΑΑ∆ΑΑΣ 

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (εφόσον υπάρχει) : 
	

Τµήµα Τεχνικής Υπηρεσίας — Μελετών — 
Συντήρησης (Λαµία) 

∆ΝΣΗ : 	  
ΑΛΤ: 

	
ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΦΜ: 	  Παρακαλώ  όπως µε εγγράψετε στον κατάλογο 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΟΥ: 	

 
Μελετητών ∆ηµοσίων Έργων / Παροχής 

Τηλ. επικοινωνίας 	 υπηρεσιών τεχνικών & λοιπών συναφών 
οικονοµικών υπηρεσιών έτούς 2017, των παρ. 5 

Ε — mail 	  και 6 τον άρθρον 118 τον ν. 4412/2016 για την 
Fax : 	  κατηγορία µελέτης: 

Μηχανολογικές µελέτες 	❑ 
Ηλεκτρολογικές µελέτες 	❑ 
Μελέτες υδραυλικών έργων ❑ 

Περιβαλλοντικές µελέτες 	❑ 

Οικονοµικές µελέτες 	❑ 
Κοινωνικές µελέτες 	❑ 

Στην παρούσα επισυνάπτω αντίγραφο τον 
µελετητικού  µου πτυχίού  σε ισχύ. 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο Θ 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) 

ΠΡΟΣί ι ί: ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Ο — Η Όνοµα: Επώνυµο: 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: 

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: 

Ηµεροµηνία γέωησηςι2ι: 

Τόπος Γέννησης: 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας: Τηλ: 

Τύπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (βαχ): 

∆/νση 	Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Email): 

Με ατοµική  µου ευθύνη Και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από  τις διατάξεις της παρ. 6 

τον άρθρον 22 τον Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτησή  µου προς το ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ για να συµµετάσχω στον ετήσιο 

κατάλογο υποψηφίων αναδόχων (άρθρο 118 παρ. 5 Ν.4412/2016) στην/ις κατηγορία/ες 

	 όπως αυτή/ές αναφέρονται στην πρόσκληση, 

είναι αληθή. 

Ηµεροµηνία: 

0— Η ∆ηλ. 

(Υπογραφή) 

Αναγράφεται από  τον ενδιαφερόµενα πολίτη ή  Αρχή  ή  η Υπηρεσία τον δηµόσιου τοµέα, 
που απευθύνεται η αίτηση. 

Αναγράφεται ολογράφως. 
«Οποιος εν γνώσει τον δηλώνει ψευδή  γεγονότα ή  αρνείται ή  αποκρύπτει τα αληθινά  µε 

έγγραφη υπεύθυνη δήλωση τον άρθρον 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαντόν του ή  σε 
άλλον περιουσιακό  όφελος βλάπτοντας τρίτον ή  σκόπεύε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε 
κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται 
από 	τον δηλούντα ή  την δηλούσα. 
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