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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020 

(Αρθρο 118, παρ. 5  του Ν.4412/2016)

Το  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου  προκειμένου  να  καταρτίσει  τον  κατάλογο 
ενδιαφερομένων εργοληπτών και μελετητών δημοσίων έργων έτους 2020 της παρ.5 του 
άρθρου  118  του  Ν.4412/2016,  για  την  επιλογή  αναδόχων  με  την  διαδικασία  της 
απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων στις 
παρακάτω κατηγορίες:

Α. Κατηγορίες μελετών
1) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες    
2) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες    
6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες     
8) Στατικές Μελέτες    
9) Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές    
14)  Ενεργειακές Μελέτες    
16)  Μελέτες Τοπογραφίας
21) Γεωτεχνικές Μελέτες και έρευνες
22) Εδαφολογικές Μελέτες και έρευνες 
    

   
B. Κατηγορίες έργων
    
Οικοδομικά    
Ηλεκτρομηχανολογικά    

Καλεί  τους  ενδιαφερομένους  εργολήπτες  και  μελετητές να  υποβάλουν  την  σχετική 
αίτηση  και  υπεύθυνη  δήλωση,  εντός  (20)  είκοσι  ημερών  από  την  παρούσα 
πρόσκληση,  δηλαδή  μέχρι  τις  28/01/2020  και  ώρα  14.00 στο  πρωτόκολλο  του 
Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου   (Ερυθρού  Σταυρού  28  &  Καρυωτάκη,  Τ.Κ.  22100, 
Τρίπολη ).

Η αίτηση   θα συνοδεύεται  από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου 
τους το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ.



Τα  παραπάνω  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  έξω  από  τον  οποίο 
αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου 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» 

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται  είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με 
υπηρεσία ταχυμεταφοράς εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Η  παρούσα  πρόσκληση  θα  δημοσιευτεί  στον  δικτυακό  τόπο  του  Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου  (http  ://  www  .  uop  .  gr  /  )  στην  ιστοσελίδα  του  ΤΕΕ  Τρίπολης 
(http  ://  www  .  teetrip  .  tee  .  gr  /  ),της  ΓΓΔΕ  του  υπουργείου  Υποδομών 
(http  ://  www  .  ggde  .  gr  /),του   ΣΑΤΕ(http  ://  www  .  sate  .  gr  /)και   του  ΠΕΣΕΔΕ 
(http  ://  www  .  pesede  .  gr  /  ) 

Ο Πρύτανης
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
• Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
• Υπεύθυνη Δήλωση 

http://www.pesede.gr/
http://www.sate.gr/)%CE%BA%CE%B1%CE%B9
http://www.ggde.gr/),%CF%84%CE%BF%CF%85
http://www.teetrip.tee.gr/
http://www.uop.gr/


 
ΑΙΤΗΣΗ 

 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  
ΟΝΟΜΑ:  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
∆/ΝΣΗ:  
Α.∆.Τ.: 
Α.Φ.Μ./∆ΟΥ 
ΤΗΛ.: 

EMAIL: 
 
 
 
 
(Τόπος, ηµεροµηνία) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ο/Η  Αιτών/ούσα 
 
 
 
  

Προς : 
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   

 
 

ΘΕΜΑ: Αίτηση ενδιαφέροντος 
 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΨΕΤΕ 

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020 (Άρθρο 118, 

παρ. 5 & 6 Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

α) ...........................................................

β) ...........................................................

...............................................................

. 

...............................................................

Στην παρούσα επισυνάπτω αντίγραφο 

µελετητικού ή εργοληπτικού πτυχίου 

(ΜΕΕΠ /Νοµαρχιακού Μητρώου) σε ισχύ . 

 

O  ΑΙΤΩΝ 
 
 



 

 

  
 

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): 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY -  ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

Τα  στοιχεία  που  δηλώνω  στην  αίτησή  μου  προς  την  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών του 
Πανεπιστήµιου Πελοποννήσου για  να  συμμετάσχω  στον  ετήσιο  κατάλογο  υποψήφιων  για  το  2020 
αναδόχων  στην  κατηγορία………………………………………………………………………………………………………..,  όπως 
αυτή αναφέρεται στην πρόσκληση, είναι αληθή.                              
 
 
 

 (4) 
 

Ηµεροµηνία: …… ……….2020 
 

                                                                                                                                                                                  Ο – Η ∆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 περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  


