
 

 

 

ΠΡΟΣ:  ΔΗΜΟ  ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

                  ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

                             Τ.Κ. 72052  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 

Επώνυμο:  

Όνομα:  

Πατρώνυμο:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Αριθμός Μητρώου ΤΕΕ:  

Ειδικότητα:   

Χρόνος κτήσεως διπλώματος:  

Διεύθυνση & στοιχεία επικοινωνίας 

Οδός & Αριθμός  

Πόλη    Τ.Κ.  

Τηλέφωνα Σταθερό   Κινητό   

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

 

Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στον Κατάλογο  Μελετητών & λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών του Δήμου σας, για το έτος 2020, της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 
(Παρακαλούμε σημειώστε με V  το αντίστοιχο γνωστικό σας αντικείμενο)  

1 (1) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες  

2 (2) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες  

3 (3) Οικονομικές μελέτες  

4 (4) Κοινωνικές Μελέτες  

5 (5) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  

6 (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων  

7 (7) Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, 

διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου) 

 

8 (8) Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)  

9 (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες  

10 (10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής 

αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες. 

 

11 (12) Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)   

12 (13) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)και 

διαχείρισης υδατικών πόρων 

 

13 (14) Ενεργειακές Μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας).  

14 (15) Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λεοτουργίας)  

15 (16) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)  

16 (17) Χημικές μελέτες και έρευνες  

17 (18) Μελέτες χημικής μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων  

18 (19) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες  

19 (20) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες.  

20 (21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.  

21 (22) Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες.  

22 (23) Γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού 

προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων). 

 

23 (24) Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών 

χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών 

χαρτών). 

 

24 (25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.  

25 (27) Περιβαλλοντικές μελέτες.  

26 (28) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων  

27 (29) Ηλεκτρονικές μελέτες  

 



 

1. Στην παρούσα σας επισυνάπτω αντίγραφο του Μελετητικού μου Πτυχίου.   

 

2. Με την παρούσα, δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω την δυνατότητα άμεσης 

ανταπόκρισης και αυτοπρόσωπης επιτόπιας παρουσίας μου, όποτε απαιτηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, στην έδρα του Δήμου (Δημαρχείο Οροπεδίου 

Λασιθίου – Τζερμιάδων, ΤΚ 72052) από τη στιγμή της έγγραφης ή 

τηλεφωνικής ειδοποίησής μου, εντός 90 λεπτών. 

 

 

 
   

 

 

ΤΟΠΟΣ……………………………..ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ........../…./2020 
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