ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Αιγάλεω, 3.05.2017
Αριθμ. πρωτ.: 14309

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
Αρμόδιος: Δ. Τζεμπελίκος
Διεύθυνση: Ιερά Οδός 364, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12243
E-mail: dtzempelikos@gmail.com
Τηλ. 213.2044841
Fax. 213.2044861

Προς:
Ιστοσελίδα Δήμου Αιγάλεω

Θέμα: Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων εργοληπτών και μελετητών δημοσίων έργων στους υπό
διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων,
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω.
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 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 Δήμου Αιγάλεω να υποβάλουν, εντός τριάντα ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού του Δήμου Αιγάλεω (Ιερά Οδός 364, Αιγάλεω, Β’ όροφος, υπεύθυνος
κ. Δημήτριος Τζεμπελίκος, τηλ. 213.2044841), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. /
πρώην νομαρχιακά μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου έως και 3 Ιουνίου 2017 καθώς έπειτα από αυτή
την ημερομηνία κλείνει το μητρώο για όλο το έτος 2017.
-ΟΔήμαρχος Αιγάλεω

Δημήτριος Μπίρμπας

Συνημμένα :
1. Αίτηση ενδιαφερομένων
2. Πίνακας κατηγοριών δημοσίων έργων
3. Πίνακας κατηγοριών μελετών
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, να υποβάλουν αιτήσεις ενδιαφέροντος.
(Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο εργοληπτικό ή μελετητικό, το οποίο θα πρέπει να
προσκομίσουν προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση τους)1.

1. ΑΙΤΗΣΗ
Αριθμός μητρώου Τ.Ε.Ε./Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.:
Αριθμός Μ.Ε.ΕΠ. ή εγγραφής στα νομαρχιακά
μητρώα ή μελετητικού πτυχίου:
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Αριθμός δελτίου ταυτότητας / αρχή έκδοσης:
Ειδικότητα:
Χρόνος κτήσεως διπλώματος:
Τάξη πτυχίου:
Επωνυμία:
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ
Οδός & αριθμός:
Τ.Κ.:
Πόλη:
Τηλέφωνο (σταθερό):
Τηλέφωνο (κινητό):
Τηλεομοιοτυπία:
E-mail:

Δεκτές γίνονται και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα (Εργοδηγοί πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών, αδειούχοι
επιχειρηματίες, εμπειροτέχνες, υπομηχανικοί, πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. προσκομίζοντας την αντίστοιχη βεβαίωση τους, αναλόγως του ύψος του επιτρεπτού ανώτατου ορίου προϋπολογισμού έργων που δύναται να εκτελέσει καθώς και της πείρας-εμπειρίας (σε
έτη) της επιχείρησης.
1
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2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
(Παρακαλούμε σημειώστε με Χ το/τα αντίστοιχο/α γνωστικό/ά σας αντικείμενο/α)
Οδοποιία
Οικοδομικά
Υδραυλικά
Ηλεκτρομηχανολογικά
Βιομηχανικά ενεργειακά
Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Πρασίνου
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
Επιθυμώ να εγγραφώ και στον κατάλογο του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων
(με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω.
(Παρακαλούμε σημειώστε με Χ αντίστοιχα ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
(Παρακαλούμε σημειώστε με Χ το/τα αντίστοιχο/α γνωστικό/ά σας αντικείμενο/α)
Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες (κατ. 1)
Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες (κατ. 2)
Οικονομικές μελέτες (κατ. 3)
Κοινωνικές μελέτες (κατ. 4)
Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας (κατ. 5)
Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (κατ. 6)
Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (κατ. 7)
Στατικές μελέτες (κατ. 8)
Μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές (κατ. 9)
Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές (κατ. 10)
Μελέτες υδραυλικών έργων (κατ. 13)
Ενεργειακές μελέτες (κατ. 14)
Βιομηχανικές μελέτες (κατ. 15)
Μελέτες τοπογραφίας (κατ. 16)
Χημικές μελέτες και έρευνες (κατ. 17)
Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων (κατ. 18)
Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες (κατ. 19)
Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες (κατ. 20)
Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (κατ. 21)
Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες (κατ. 22)
Δασικές μελέτες (κατ. 24)
Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (κατ. 25)
Περιβαλλοντικές μελέτες (κατ. 27)
Μελέτες πληροφορικής και δικτύων (κατ. 28)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
Επιθυμώ να εγγραφώ και στον κατάλογο του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων
(με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω.
(Παρακαλούμε σημειώστε με Χ αντίστοιχα ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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