
 

ΑΙΤΗΣΗ 

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στον Κατάλογο Μελών του ΤΕΕ Πελοποννήσου 
 από τον οποίο  θα ορίζονται οι Εκπρόσωποί του σε επιτροπές διαγωνισμών έργων 

 (σύμφωνα με το άρθ. 221 παρ. 8 του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.108 παρ.8Β του Ν.4782/2021) 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο Πρόεδρος και τα Μέλη των 

Επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών που υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ, καθώς 

και ο Πρόεδρος και τα Μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τις 

300.000 ευρώ, πρέπει να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης. 

Προς 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 01/02/2022 

ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………..……. ΟΝΟΜΑ : …………………..………..ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :……………………..……… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ : …………………………………….. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ……………………………….. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :………………………………………. ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ : ………………………………….. 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ΟΔΟΣ : …………………………. ΑΡΙΘΜΟΣ : ……………………………. ΠΟΛΗ : ………………………………. Τ.Κ. : ………………. 

ΤΗΛ. : ………………………………….. Ε-ΜΑΙL: …………………………………………………. ΑΦΜ : ………………………………… 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ : 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ □    ΑΡΚΑΔΙΑΣ □            ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ □ ΛΑΚΩΝΙΑΣ □           ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ □ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ : 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ              □ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                   □ 

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ       □ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ : Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης, δηλώνω ότι με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος στην ελεύθερη και 

ανεμπόδιστη απόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη 

όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτησή μου και στα επισυναπτόμενα 

δικαιολογητικά, από το ΤΕΕ για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση αυτή, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.  

Τρίπολη…………. / ........... / 202 .....  

Ο/Η Αιτ .............  

(υπογραφή) 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα γραφεία του Τμήματος στην Τρίπολη Ηρώων Πολυτεχνείου 19 

 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο tee_trip@tee.gr  


	ΑΙΤΗΣΗ

