
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ έηοςρ   2019 

για ηην καηάπηιζη καηαλόγων ενδιαθεπομένων ανά καηηγοπία έπγων, μελεηών και 

παποσήρ ηεσνικών και λοιπών ζςναθών επιζηημονικών ςπηπεζιών, ζύμθωνα με ηο 

άπθπο 118, παπ. 5 ηος ν. 4412/2016 

 

Η Γιεύθςνζη Κηηπιακών Τποδομών ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ 

θαη Μεηαθνξώλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηάξηηζε θαηαιόγσλ ελδηαθεξνκέλσλ, αλά 

θαηεγνξία έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ, γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο δεκόζηεο ειεθηξνληθέο θιεξώζεηο ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ λ. 4412/2016, γηα 

ην έηνο 2019 

 
ΚΑΛΔΙ 

ηνπο ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο / αλαδόρνπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εγγξαθνύλ ζηνπο θαηαιόγνπο 

ηεο, ζε κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο έξγσλ / κειεηώλ / παξνρήο ηερληθώλ θαη 

ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ: 

Α. ΔΡΓΑ 

 Έπγα Οικοδομικά 

 Έπγα Τδπαςλικά 

 Έπγα Ηλεκηπομησανολογικά 

 Έπγα Βιομησανικά / Δνεπγειακά 

 Έπγα Ππαζίνος 

 Έπγα Ηλεκηπονικού Δξοπλιζμού  

 

 

 

 

 ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ  EMAIL 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Τ.ΛΙ.Κ.Τ. 
(Γ.Γ. ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ & ΚΣHΡΙΑΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ) 

Γ ΙΔΤΘΤΝΗ 

ΚΣΗΡΙΑΚΩΝ 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ (Γ21) 
 

Αζήλα,        5 - 4 - 2019 

Αξ. Πξ. : Γ21 / νηθ. 506 / Φ.09 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
Σαρ. Γ/λζε      : Βαηαηδή 37 

Σαρ. 
Κώδηθαο 

: 11472, Αζήλα 

Πιεξνθνξίεο : Λ. Καπεηαλάθεο 

Σειέθσλα : 210 6427887 

E-mail : eyde.k@ggde.gr 



 

 

ΠΡΟ: 

ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΣΗΡΙΑΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ / Γ.Γ.Τ. / ΤΠ.Τ.ΜΔ.  

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

«για  ηην    καηάπηιζη   καηαλόγων  ενδιαθεπομένων  ανά   καηηγοπία έπγων,  

μελεηών και παποσήρ ηεσνικών και λοιπών ζςναθών επιζηημονικών 

ςπηπεζιών, ζύμθωνα με ηο άπθπο 118, παπ. 5 ηος ν. 4412/2016» 

Β. ΜΔΛΔΣΔ 

 Οικονομικέρ Μελέηερ (καηηγοπία 3) 

 Απσιηεκηονικέρ Μελέηερ (καηηγοπία 6) 

 Διδικέρ Απσιηεκηονικέρ Μελέηερ (καηηγοπία 7) 

 ηαηικέρ Μελέηερ (καηηγοπία 8) 

 Μησανολογικέρ, Ηλεκηπολογικέρ και Ηλεκηπονικέρ Μελέηερ (καηηγοπία 9) 

 Κςκλοθοπιακέρ Μελέηερ (καηηγοπία 10) 

 Δνεπγειακέρ Μελέηερ (καηηγοπία 14) 

 Μελέηερ Σοπογπαθίαρ (καηηγοπία 16) 

 Γεωηεσνικέρ Μελέηερ και Έπεςνερ (καηηγοπία 21) 

 Μελέηερ Φςηοηεσνικήρ Γιαμόπθωζηρ Πεπιβάλλονηορ Υώπος και Έπγων  

       Ππαζίνος (καηηγοπία 25) 

 Πεπιβαλλονηικέρ Μελέηερ (καηηγοπία 27) 

Γ. ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 Παποσή Τπηπεζίαρ Δνεπγειακών Δπιθεωπήζεων για ηην Έκδοζη Πιζηοποιηηικών 

Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ      

λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην Πξσηόθνιιν ηεο Γ/λζεο: Βαηάηδε 37, 11472, Αζήλα, ενηόρ 20 

ημεπών από ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Τπνδνκώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ www.ggde.gr (Πιεξνθνξίεο: Λ. Καπεηαλάθεο  

ηει. επηθνηλ. 210 6427887). 

Η αίηεζε ππνβάιιεηαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε απνζηνιή επί 

απνδείμεη, κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία. 

ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ζα αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ  

ελδηαθεξόκελνπ θαη ηα εμήο: 

Γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ νκάδα Α, ε αίηεζε, ππόδεηγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ 

παξνύζα, ζα ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθν πηπρίνπ ΜΔΔΠ ή Μεηξώνπ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ησλ 

άξζξσλ 105 & 106 ηνπ λ. 3669/2008 (πξώελ Ννκαξρηαθώλ Μεηξώσλ), πνπ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ, 

θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε, ππόδεηγκα ηεο νπνίαο επίζεο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα.  

http://www.ggde.gr/


 

 

Δπηπξνζζέησο γηα ηηο Δξγνιεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο Γεκνζίσλ Έξγσλ απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε (καδί κε ηελ 

αίηεζε, κέζα ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν) ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ε ζηειέρσζε, 

ε εκπεηξία θαη ε ηερληθή ηθαλόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ. 

Γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ νκάδα Γ, ε αίηεζε, ππόδεηγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ 

παξνύζα, ζα ζπλνδεύεηαη από ηε Βεβαίσζε Δγγξαθήο ζην Μεηξών Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ θαη γηα 

ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο (θηεξίσλ, ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ), πνπ πξέπεη λα είλαη 

ζε ηζρύ, θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε, ππόδεηγκα ηεο νπνίαο επίζεο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα.  

Δπηπξνζζέησο γηα ηνπο Δλεξγεηαθνύο Δπηζεσξεηέο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε (καδί κε ηελ αίηεζε, κέζα 

ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν) ηνπ θαηάινγνπ ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγήζεη γηα ηελ 

έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ), από ηνλ νπνίν πξνθύπηεη όηη δηαζέηνπλ εκπεηξία 

ζε ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θηεξίσλ επηθάλεηαο άλσ ησλ 250 m², θπξίσο ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα, κε 

πνιύπινθεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

Γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ νκάδα Β, ε αίηεζε, ππόδεηγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ 

παξνύζα, ζα ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθν πηπρίνπ κειεηεηή / γξαθείνπ κειεηώλ, πνπ πξέπεη λα είλαη ζε 

ηζρύ, θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε, ππόδεηγκα ηεο νπνίαο επίζεο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ λ.4412/2016, 

ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε, ηίζεληαη νη αθόινπζεο απαιηήζειρ ειδικήρ ηεσνικήρ ικανόηηηαρ ανά 

καηηγοπία μελέηηρ, ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνύλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνπο 

θαηαιόγνπο: 

 

Καηηγοπία Μελέηηρ 
Παπόμοιερ μελέηερ ηιρ οποίερ θα ππέπει να έσοςν εκπονήζει 
οι οικονομικοί θοπείρ ηην ηελεςηαία δωδεκαεηία (12) από ηη 
δημοζίεςζη ηηρ ππόζκληζηρ 

Οικονομικέρ Μελέηερ (καη. 3) Μία κειέηε αλάιπζεο θόζηνπο - νθέινπο ή κία ρξεκαηννηθνλνκηθή 

κειέηε ή κία κειέηε νηθνλνκηθήο ζθνπηκόηεηαο, γηα θηεξηαθό έξγν    

2.000 m². 

Απσιηεκηονικέρ Μελέηερ (καη. 6) 

 

Μία κειέηε θηεξηαθνύ έξγνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ κεγαιύηεξνπ ησλ  
1.000 m² ε δύν κειέηεο θηεξηαθώλ έξγσλ εκβαδνύ κεγαιπηέξνπ ησλ 
600 m² εθάζηε. Σα εθπνλεζέληα ζηάδηα κειεηώλ ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα νξηζηηθή κειέηε ε κειέηε εθαξκνγήο. 

Διδικέρ Απσιηεκηονικέρ Μελέηερ 

(καη. 7) 

Μία κειέηε εηδηθνύ θηεξίνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ κεγαιύηεξνπ ησλ 1.000 
m², ε δύν κειέηεο εηδηθώλ θηεξηαθώλ έξγσλ εκβαδνύ κεγαιπηέξνπ ησλ 
600 m² εθάζηε, ε κηα δηακόξθσζε αζηηθνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ ειάρηζηνπ 
εκβαδνύ 4.000 m² ή κία κειέηε πιαηείαο ειάρηζηνπ εκβαδνύ 2.000 m², ή 
κία κειέηε παξαδνζηαθνύ ε δηαηεξεηένπ θηεξίνπ ειάρηζηνπ εκβαδνύ 
700 m². Σα εθπνλεζέληα ζηάδηα κειεηώλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 
νξηζηηθή κειέηε ή κειέηε εθαξκνγήο. 

ηαηικέρ Μελέηερ (καη. 8) Μία κειέηε λένπ θηεξίνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ αλσδνκήο κεγαιπηέξνπ 
ησλ 1.000m² ή κηα κειέηε ελίζρπζεο πθηζηακέλνπ δησξόθνπ θηεξίνπ 
500m² κε θέξνληα νξγαληζκό από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ή κηα κειέηε 
ελίζρπζεο πθηζηακέλνπ δησξόθνπ θηεξίνπ 500m² από θέξνπζα 
ηνηρνπνηία. Σα εθπνλεζέληα ζηάδηα κειεηώλ ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ νξηζηηθή κειέηε ή κειέηε εθαξκνγήο. 

Μησανολογικέρ, Ηλεκηπολογικέρ 

και Ηλεκηπονικέρ Μελέηερ     

(καη. 9) 

Μία κειέηε Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θηεξίνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 

κεγαιύηεξνπ ησλ 1.000 m² ε δύν κειέηεο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θηεξίσλ 

εκβαδνύ κεγαιπηέξνπ ησλ 600 m² εθάζηε. Σα εθπνλεζέληα ζηάδηα 

κειεηώλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ νξηζηηθή κειέηε ή κειέηε 

εθαξκνγήο. 



 

 

Κςκλοθοπιακέρ Μελέηερ  
(καη. 10) 
 

Μία πιήξε θπθινθνξηαθή κειέηε γηα αδεηνδόηεζε ζηεγαζκέλνπ ρώξνπ 

ζηάζκεπζεο ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεσλ ή κία κειέηε θπθινθνξηαθώλ 

ζπλδέζεσλ. 

Δνεπγειακέρ Μελέηερ (καη. 14) Μία κειέηε γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηεξίνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 

κεγαιπηέξνπ ησλ 1.000m² ή/θαη ηελ ελζσκάησζε ηερλνινγηώλ 

Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 20kW ή δύν 

κειέηεο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δύν θηεξίσλ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 

κεγαιπηέξνπ ησλ 600m² έθαζηo ή/θαη ηελ ελζσκάησζε ηερλνινγηώλ 

Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ 10kW γηα ην θάζε θηίξην.  

Μελέηερ Σοπογπαθίαρ (καη. 16) Μία κειέηε ηνπνγξαθίαο ζε έθηαζε  5.000 m² κε απνηύπσζε 

πθηζηακέλσλ θηεξίσλ εκβαδνύ 500 m² ή κία κειέηε θηεκαηνγξάθεζεο. 

Γεωηεσνικέρ Μελέηερ και 

Έπεςνερ (καη. 21) 

Μία γεσηερληθή έξεπλα θαη κειέηε γηα ηελ αλέγεξζε θηεξίνπ ζπλνιηθνύ 

εκβαδνύ κεγαιπηέξνπ ησλ 1.000 m² ε δύν γεσηερληθέο έξεπλεο θαη 

κειέηεο γηα ηελ αλέγεξζε θηεξίσλ εκβαδνύ κεγαιπηέξνπ ησλ 600 m² 

εθάζηε. 

Μελέηερ Φςηοηεσνικήρ 

Γιαμόπθωζηρ Πεπιβάλλονηορ 

Υώπος και Έπγων Ππαζίνος 

(καη. 25) 

Μία κειέηε  θπηνηερληθήο δηακόξθσζεο θαη έξγσλ  γηα έθηαζε 

κεγαιύηεξε ησλ 20 ζηξεκκάησλ. 

 

Πεπιβαλλονηικέρ Μελέηερ      

(καη. 27) 

Φάθειν ΠΠΠΑ, ή Φάθειν ΜΠΔ, ή Φάθειν Αλαλέσζεο ΑΔΠΟ, ή Φάθειν 

Σξνπνπνίεζεο ΑΔΠΟ γηα έξγα ηεο «Οκάδαο 6 - Τπννκάδα: Έξγα 

αζηηθήο αλάπιαζεο, θηηξηαθνύ ηνκέα, αζιεηηζκνύ θαη αλαςπρήο», 

Τπνθαηεγνξίαο Α1 ή Α2, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα VΙ ηεο Τ.Α. 

ΓΙΠΑ/νηθ.37674/11-8-2016 (ΦΔΚ 2471 Β’). 

Γηα ηελ απόδεημε ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ εηδηθήο ηερληθήο ηθαλόηεηαο αλά θαηεγνξία κειέηεο, απαηηείηαη 

ε πξνζθόκηζε (καδί κε ηελ αίηεζε, κέζα ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν) ησλ ζρεηηθώλ εγθξηηηθώλ απνθάζεσλ 

ή ησλ ζρεηηθώλ βεβαηώζεσλ ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ εξγνδόηε. 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 12εηίαο ζα κεηξάηαη από ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.  

Η παξνύζα πξόζθιεζε δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκώλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ (www.ggde.gr). 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ 
 

1. Τπνδείγκαηα Αηηήζεσλ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ 

2. Τπεύζπλε δήισζε Γ/ΝΗ ΚΣΗΡΙΑΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 

θ. Υξ. πίξηδε  (gram-ypourgou@yme.gov.gr) 
 

ΙΩΑΝΝΑ ΥΑΙΩΣΟΤ 
2. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Τπνδνκώλ 

θ. Γ. Γέδε  (secretary.ggy@ggde.gr) 
ΠΟΛ. ΜΗΥ. με Α’ β. 

3. Γελ. Γ/ληή Τ. ΛΙ. Κ. Τ. 
θ. Αλ. Κνηζώλε (gdyliky-gram@ggde.gr )  
  

 
                   ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Υξνλνινγηθό Αξρείν  

2. Φ.09  

3. Γ/ληξηα  

4. Σκήκα Μειεηώλ θαη Πξνγξακκαηηζκνύ  

5 Σκήκα Καηαζθεπώλ  

 

http://www.ggde.gr/
mailto:gram-ypourgou@yme.gov.gr
mailto:secretary.ggy@ggde.gr
mailto:gdyliky-gram@ggde.gr


  

ΑΙΣΗΗ 

ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΤ ΕΣΟΤ 2019 

(Άρθρο 118, παρ. 5  Ν.4412/2016) 

 

 

Επωνυμία Οικονομικοφ Φορζα:   

 

Διακριτικόσ τίτλοσ (εφ’ όςον υπάρχει): 

 

 

Διεφθυνςη:  

 

Α.Δ.Σ.: 

 

Σηλζφωνο (ταθερό): 

 

Σηλζφωνο (Κινητό): 

 

Fax: 

 

E-mail: 

 

Αριθμόσ Φορολογικοφ Μητρϊου: 

 

Αρμόδια Δ.Ο.Τ.: 

 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ 

ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΤ ΕΣΟΤ 2019  

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016) 

 

ΑΘΗΝΑ,     -      -2019 

 

 

 
ΠΡΟ 

Σην Διεφθυνςη Κτηριακών Τποδομών (Δ21) 
 

Παρακαλϊ όπωσ με εγγράψετε ςτον κατάλογο τησ 

παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  ςτισ κάτωθι  

κατηγορίεσ ζργων (παρακαλοφμε ςημειϊςτε με  το 

αντίςτοιχο γνωςτικό ςασ  αντικείμενο):    

 

Έπγα Οικοδομικά 
 

Έπγα Υδπαυλικά  

Έπγα Ηλεκηπομηχανολογικά  

Έπγα Βιομηχανικά / Ενεπγειακά  

Έπγα Ππαζίνου   

Έπγα Ηλεκηπονικού Εξοπλιζμού  

 
την παροφςα επιςυνάπτω: 
1.  Αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρϊου 

Περιφερειακϊν Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 
του ν. 3669/2008 (πρϊην Νομαρχιακϊν Μητρϊων) 

2.  Τπεφθυνη δήλωςη 
3.  Πίνακασ ςτον οποίο αναφζρονται ςυνοπτικά η  

ςτελζχωςη, η εμπειρία και η τεχνική ικανότητα τησ 
επιχείρηςησ μου 

 

 

O/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 
 
 
 

(ςφραγίδα / υπογραφή) 



  

ΑΙΣΗΗ 

ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΟΤ 2019 

(Άρθρο 118, παρ. 5  Ν.4412/2016) 

 

 

Επωνυμία Οικονομικοφ Φορζα:   

 

Διακριτικόσ τίτλοσ (εφ’ όςον υπάρχει): 

 

 

Διεφθυνςη:  

 

Α.Δ.Σ.: 

 

Σηλζφωνο (ταθερό): 

 

Σηλζφωνο (Κινητό): 

 

Fax: 

 

E-mail: 

 

Αριθμόσ Φορολογικοφ Μητρϊου: 

 

Αρμόδια Δ.Ο.Τ.: 

 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ 

ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΟΤ 2019  

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016) 

 

ΑΘΗΝΑ,     -      -2019 

 

 

 
ΠΡΟ 

Σην Διεφθυνςη Κτηριακών Τποδομών (Δ21) 
 

Παρακαλϊ όπωσ με εγγράψετε ςτον κατάλογο τησ 

παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  ςτισ κάτωθι  

κατηγορίεσ μελετϊν (παρακαλοφμε ςημειϊςτε με  

το αντίςτοιχο γνωςτικό ςασ  αντικείμενο):    

 

03.  Οικονομικές Μελέηες 
 

06.  Αρτιηεκηονικές Μελέηες  

07.  Ειδικές Αρτιηεκηονικές Μελέηες  

08.  Σηαηικές Μελέηες  

09.  Μητανολογικές, Ηλεκηρολογικές και 
Ηλεκηρονικές Μελέηες  

 

10.  Κσκλοθοριακές Μελέηες   

14.  Ενεργειακές Μελέηες  

16.  Μελέηες  Τοπογραθίας  

21.  Γεωηετνικές Μελέηες και Έρεσνες  

25.  Μελέηες Φσηοηετνικής Διαμόρθωζης 
Περιβάλλονηος Χώροσ και Έργων  
Πραζίνοσ 

 

27.  Περιβαλλονηικές Μελέηες  

 
την παροφςα επιςυνάπτω: 
1.  Αντίγραφο πτυχίου μελετητή / γραφείου μελετϊν 
2.  Τπεφθυνη δήλωςη 
3.  χετικζσ εγκριτικζσ αποφάςεισ ή ςχετικζσ   

βεβαιϊςεισ τησ αρμόδιασ για την ζγκριςη τησ  
μελζτησ Τπηρεςίασ ή του εργοδότη 

 

O/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 
 
 
 

(ςφραγίδα / υπογραφή) 



  

ΑΙΣΗΗ 

ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΤ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΣΟΤ 2019 

(Άρθρο 118, παρ. 5  Ν.4412/2016) 

 

 

Επωνυμία Οικονομικοφ Φορζα:   

 

Διακριτικόσ τίτλοσ (εφ’ όςον υπάρχει): 

 

 

Διεφθυνςη:  

 

Α.Δ.Σ.: 

 

Σηλζφωνο (ταθερό): 

 

Σηλζφωνο (Κινητό): 

 

Fax: 

 

E-mail: 

 

Αριθμόσ Φορολογικοφ Μητρϊου: 

 

Αρμόδια Δ.Ο.Τ.: 

 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ 

ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΤ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  

ΕΣΟΤ 2019  

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016) 

 

ΑΘΗΝΑ,     -      -2019 

 

 

 
ΠΡΟ 

Σην Διεφθυνςη Κτηριακών Τποδομών (Δ21) 
 

Παρακαλϊ όπωσ με εγγράψετε ςτον κατάλογο τησ 

παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  ςτισ κάτωθι  

κατηγορίεσ ενεργειακϊν επιθεωρητϊν  

(παρακαλοφμε ςημειϊςτε με  το αντίςτοιχο 

γνωςτικό ςασ  αντικείμενο):    

Ενεπγειακόρ Επιθεωπητήρ Κτηπίων Β' Τάξηρ  

Ενεπγειακόρ Επιθεωπητήρ Σςστημάτων 
Θέπμανσηρ Β' Τάξηρ 

 

Ενεπγειακόρ Επιθεωπητήρ  Σςστημάτων 
Κλιματισμού Β' Τάξηρ 

 

Ενεπγειακόρ Επιθεωπητήρ Κτηπίων Γ' Τάξηρ  

Ενεπγειακόρ Επιθεωπητήρ  Σςστημάτων 
Θέπμανσηρ Γ' Τάξηρ 

 

Ενεπγειακόρ Επιθεωπητήρ Σςστημάτων  
Κλιματισμού Γ' Τάξηρ 

 

 
την παροφςα επιςυνάπτω: 
1.  Βεβαίωςη Εγγραφήσ ςτο Μητρϊο Ενεργειακϊν  

Επιθεωρητϊν και για τισ τρεισ κατηγορίεσ (κτηρίων, 
ςυςτημάτων θζρμανςησ και ςυςτημάτων 
κλιματιςμοφ) 

2.  Τπεφθυνη δήλωςη 
3.  Κατάλογοσ ενεργειακϊν επιθεωρήςεων που ζχουν  

διενεργήςει για την ζκδοςη Πιςτοποιητικοφ 
Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΠΕΑ), από τον οποίο 
προκφπτει ότι διαθζτω εμπειρία ςε ενεργειακζσ 
επιθεωρήςεισ κτηρίων επιφάνειασ άνω των 250m², 
κυρίωσ του τριτογενοφσ τομζα, με πολφπλοκεσ 
ηλεκτρομηχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ.  
 

O/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 
 
 
 

(ςφραγίδα / υπογραφή) 



  

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών  

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΣΗΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΣΗΡΙΑΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ / ΓΔ.Τ.ΛΙ.Κ.Τ. / Γ.Γ.Τ. / Τπ.Τ.ΜΕ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειώλσ ππεύζπλα όηη: 

τα ςτοιχεία που δηλϊνω ςτην αίτηςή μου προσ την Δ/νςη Κτηριακϊν Τποδομϊν για να ςυμμετάςχω ςτον 
ετήςιο κατάλογο υποψήφιων αναδόχων για το ζτοσ 2019 ςτην/ςτισ κατηγορία/εσ ζργων/μελετϊν 
/παροχήσ υπηρεςίασ ενεργειακϊν επιθεωρήςεων ........................................................................................  
........................................................................................................ ..............................................................
όπωσ αυτή/ζσ αναφζρεται/ονται ςτην πρόςκληςη, είναι αληθή.  
 

 

 
Ηκεξνκελία:           /      /2019 

 

                                                                                                                                                                  Ο/Η  Δειώλ/νύζα 
 
 
 

                              
                                                                      (θξαγίδα - Τπνγξαθή) 

 
 
 
 

(1)  Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2)  Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3)  Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη 
ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 
10 εηώλ. 

(4)  ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα 
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