Α Ι Τ Η Σ Η
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε.:
Επώνυµο :
Όνοµα :

Προς

Όνοµα Πατρός:

ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆/νση (Οδός):

Υποβάλλω µε την παρούσα τα δικαιολογητικά που
ορίζει ο νόµος για την απαλλαγή µου από την
προκατάθεση της αµοιβής µου, για την εκπόνηση της
Μελέτης και της Επίβλεψης του έναντι αναφεροµένου
έργου.

∆/νση (Αριθµός):
∆/νση (Τ.Κ.):
∆/νση (Πόλη):
Τηλέφωνο:

Η απαλλαγή µου από την προκατάθεση αµοιβής
εµπίπτει στην …η περίπτωση.

Πολεοδοµικό Γραφείο :
Περιγραφή Έργου :

Κατόπιν τούτου, παρακαλώ να µου χορηγήσετε
βεβαίωση για την απαλλαγή µου, την οποία θα
χρησιµοποιήσω στο αρµόδιο Γραφείο Πολεοδοµίας.

Αθήνα

/

/ 2007

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ :

Ο – Η δηλών / ούσα

∆/νση (Οδός):
∆/νση (Αριθµός):
Οικ.Τετράγωνο :
∆/νση (Τ.Κ.):
∆/νση (Πόλη):

Προϋπολογισµός Έργου :

€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ :

€

Ποσόν ΜΕΛΕΤΗΣ:

€

Ποσόν ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ:

€

( Υπογραφή και Επαγγελµατική σφραγίδα )

1η περίπτ. Μηχανικός Μελετητής και Επιβλέπων την ανέγερση
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
Αριθµ.Πρωτοκ. :
/

οικοδοµής επί ιδιόκτητου οικοπέδου.

2η περίπτ. Μηχανικός Μελετητής και Επιβλέπων την ανέγερση

οικοδοµής που θα ανεγερθεί επί οικοπέδου ιδιοκτησίας της
ή του συζύγου ή συγγενικών προσώπων του.

Αριθµ.Γραµ.Εισπράξεως :
Συνηµµένα :

3η περίπτ. Μελετητής και Επιβλέπων που θα ανεγείρει την οικοδοµή

ως κατασκευαστής µόνος προς πώληση. (ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ)

4 περίπτ. Μηχανικός Μελετητής και Επιβλέπων την οικοδοµή που
η

5η περίπτ.

6η περίπτ.

θα ανεγείρει προς πώληση από την εταιρική ή
Κοινοπρακτική Επιχ., στην οποία συµµετέχει ως µέλος
Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε. - Κοινοπραξίας ή ως µέτοχος Α.Ε..
Μηχανικός Μελετητής ή Επιβλέπων την ανέγερση
οικοδοµής που είναι µισθωτός (ιδ.υπάλληλος) της
επιχείρησης (ατοµικής ή εταιρικής) που αναλαµβάνει την
µελέτη ή επίβλεψη ή ανέγερση της οικοδοµής.
Μηχανικός Μελετητής ή Επιβλέπων την ανέγερση
οικοδοµής ή άλλου έργου που είναι Υπάλληλος του
∆ηµοσίου Τοµέα (όπως αυτός προσδιορίζεται από τον
νόµο) των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α.
© δ.γ.2004-2007

Μηχανικός Μελετητής και Επιβλέπων την ανέγερση οικοδοµής
επί Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟΥ (100%) οικοπέδου.
1.
2.
3.
4.

Αίτηση προς το Τ.Ε.Ε. για την απαλλαγή από την προκατάθεση στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., της αµοιβής Μελέτης και Επίβλεψης µε αναφορά
των λόγων απαλλαγής.
Απλό αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας από τον οποίον προκύπτει ότι
κύριος του οικοπέδου είναι ο µηχανικός σε ποσοστό 100%.
Απλό αντίγραφο του προϋπολογισµού του έργου για τη Μελέτη και
Επίβλεψη και τον καθορισµό της αµοιβής Μελέτης και Επίβλεψης, όπως αυτό
υποβάλλεται στο Πολεοδοµικό Γραφείο.
∆ήλωση του Ν.1599/1986 ότι εξακολουθεί ο Μηχανικός να είναι κύριος του
οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί η οικοδοµή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν ο Μηχανικός είναι συγκύριος του οικοπέδου κατά ποσοστό εξ
αδιαιρέτου µικρότερο του 100%, τότε απαλλάσσεται για το αντίστοιχο ποσοστό
της αµοιβής του.

¾ Η απαλλαγή χορηγείται κατά τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.3 εδαφ. 2 του Β.∆. της
30/31-05-1956.

Τ.Ε.Ε. – Γραφείο ∆ικαστικού

©δ.γ.2004-2007 v.3.10.01

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
«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.
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 :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ο-Η (όνοµα) :
Όνοµα και επώνυµο πατέρα :

Επώνυµο :

Όνοµα και επώνυµο µητέρας :
Όνοµα και επώνυµο συζύγου :
Ηµεροµηνία Γέννησης (αριθµητικά) :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :

___ / ___ / ____
Οδός :

Αριθ.

Τ.Κ

Αριθµ. ∆ελτ. Ταυτότητας :
Τηλέφωνο :

Fax :

e-Mail :

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :
Εξακολουθώ να είµαι µέχρι και σήµερα κύριος του οικοπέδου, του οποίου θα πραγµατοποιηθεί το
έργο σε ποσοστό 100 % .
Αθήνα

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

2007

Ο – Η δηλών

(Υπογραφή)

Τ.Ε.Ε. – Γραφείο ∆ικαστικού

1η περίπτωση

©δ.γ.2004-2007 v.3.10.01

Μηχανικός Μελετητής και Επιβλέπων την ανέγερση οικοδοµής
που θα ανεγερθεί επί οικοπέδου
ιδιοκτησίας της ή του συζύγου ή συγγενικών προσώπων του.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Αίτηση προς το Τ.Ε.Ε. για την απαλλαγή από την προκατάθεση στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., της αµοιβής Μελέτης και Επίβλεψης µε αναφορά
των λόγων απαλλαγής.
∆ήλωση του Ν.1599/1986 του µηχανικού ότι δεν λαµβάνει ιδιαίτερη αµοιβή
από την ή τον σύζυγο για τη συγκεκριµένη µελέτη ή επίβλεψη και αντίστοιχη
δήλωση της ή του συζύγου ότι δεν πληρώνει τέτοια αµοιβή.
Απλό αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας από τον οποίον προκύπτει η
κυριότητα του ή της συζύγου επί του οικοπέδου.
Απλό αντίγραφο του προϋπολογισµού του έργου για τη Μελέτη και
Επίβλεψη και τον καθορισµό της αµοιβής Μελέτης και Επίβλεψης, όπως αυτό
υποβάλλεται στο Πολεοδοµικό Γραφείο.
∆ήλωση της ή του ιδιοκτήτη συζύγου ότι :
i. εξακολουθεί να είναι κύριος του οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί η
οικοδοµή και
ii. η οικοδοµή θα χρησιµοποιηθεί για ιδιοκατοίκηση.
Απαλλαγή από Φ.Ε.Μ. σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης ή ΑΤΥΠΗ ∆ΩΡΕΑ από
την αρµόδια ∆.Ο.Υ. όταν :
i. ∆εν είναι ιδιοκατοίκηση ή
ii. το οικόπεδο ανήκει σε συγγενικά πρόσωπα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν ή ιδιοκτησία της ή του συζύγου είναι σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου
µικρότερο του 100%, τότε το ποσοστό της απαλλαγής αντιστοιχεί στο ποσοστό της εξ
αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας.

¾ Η απαλλαγή χορηγείται κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Β.∆. της 30/3105-1956, γιατί απαλλάσσεται η συγκεκριµένη αµοιβή του Μηχανικού από τον Φόρο
Επιτηδεύµατος Μηχανικού (Φ.Ε.Μ.) λόγω ιδιοκατοίκησης.

Τ.Ε.Ε. – Γραφείο ∆ικαστικού

©δ.γ.2004-2007 v.3.10.01

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
«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.
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 :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ο-Η (όνοµα) :
Όνοµα και επώνυµο πατέρα :

Επώνυµο :

Όνοµα και επώνυµο µητέρας :
Όνοµα και επώνυµο συζύγου :
Ηµεροµηνία Γέννησης (αριθµητικά) :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :

___ / ___ / ____
Οδός :

Αριθ.

Τ.Κ

Αριθµ. ∆ελτ. Ταυτότητας :
Τηλέφωνο :

Fax :

e-Mail :

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :
Εξακολουθώ να είµαι µέχρι και σήµερα κύριος του οικοπέδου που θα πραγµατοποιηθεί το έργο, σε
ποσοστό ….... %, και δεν θα λάβω ιδιαίτερη αµοιβή, για την µελέτη και επίβλεψη του έργου που
αναλογεί στο υπόλοιπο ποσοστό ιδιοκτησίας.
Αθήνα ......... ........................................ 2007
Ο – Η δηλών

(Υπογραφή)

Τ.Ε.Ε. – Γραφείο ∆ικαστικού

2η περίπτωση

©δ.γ.2004-2007 v.3.10.01

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
«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.
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 :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ο-Η (όνοµα) :
Όνοµα και επώνυµο πατέρα :

Επώνυµο :

Όνοµα και επώνυµο µητέρας :
Όνοµα και επώνυµο συζύγου :
Ηµεροµηνία Γέννησης (αριθµητικά) :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :

___ / ___ / ____
Οδός :

Αριθ.

Τ.Κ

Αριθµ. ∆ελτ. Ταυτότητας :
Τηλέφωνο :

Fax :

e-Mail :

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :
Εξακολουθώ να είµαι µέχρι και σήµερα κύριος του οικοπέδου που θα πραγµατοποιηθεί το έργο, σε
ποσοστό ….... %, και δεν θα πληρώσω ιδιαίτερη αµοιβή, για την µελέτη και επίβλεψη του έργου
που αναλογεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας µου.
Αθήνα ......... ........................................ 2007
Ο – Η δηλών

(Υπογραφή)

Τ.Ε.Ε. – Γραφείο ∆ικαστικού

2η περίπτωση

©δ.γ.2004-2007 v.3.10.01

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
«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.
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 :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ο-Η (όνοµα) :
Όνοµα και επώνυµο πατέρα :

Επώνυµο :

Όνοµα και επώνυµο µητέρας :
Όνοµα και επώνυµο συζύγου :
Ηµεροµηνία Γέννησης (αριθµητικά) :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :

___ / ___ / _____
Οδός :

Αριθ.

Τ.Κ

Αριθµ. ∆ελτ. Ταυτότητας :
Τηλέφωνο :

Fax :

e-Mail :

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :
Είµαι ο µηχανικός του έργου, και δεν θα λάβω ιδιαίτερη αµοιβή για την µελέτη και επίβλεψη του
έργου.
Αθήνα

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

2007

Ο – Η δηλών

(Υπογραφή)

Τ.Ε.Ε. – Γραφείο ∆ικαστικού

2η περίπτωση

©δ.γ.2004-2007 v.3.10.01

Μηχανικός Μελετητής και Επιβλέπων που θα ανεγείρει την οικοδοµή
ως κατασκευαστής µόνος προς πώληση.
(ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ).
1.
2.
3.
4.
5.

Αίτηση προς το Τ.Ε.Ε. για την απαλλαγή από την προκατάθεση στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., της αµοιβής Μελέτης και Επίβλεψης µε αναφορά
των λόγων απαλλαγής.
∆ήλωση του Ν.1599/1986 του µηχανικού ότι δεν θα λάβει ιδιαίτερη αµοιβή
για τη συγκεκριµένη Μελέτη ή Επίβλεψη και αντίστοιχη ∆ήλωση του
οικοπεδούχου ότι δεν θα πληρώσει τέτοια αµοιβή.
Απλό Αντίγραφο Εργολαβικού ή Βεβαίωση του συµβολαιογράφου περί
συντάξεως του εργολαβικού και το στοιχειώδες περιεχόµενο τούτου.
Απλό αντίγραφο του προϋπολογισµού του έργου για τη Μελέτη και
Επίβλεψη και τον καθορισµό της αµοιβής Μελέτης και Επίβλεψης, όπως αυτό
υποβάλλεται στο Πολεοδοµικό Γραφείο.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Μηχανικού ότι :
i. γνωρίζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη διάταξη του
άρθρου 13 παρ.2 του Ν.2238-1994 και
ii. ότι θα υποβάλει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., τον Ιανουάριο που ακολουθεί,
την πώληση της πρώτης ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας της υπό
ανέγερση οικοδοµής, την σχετική ∆ήλωση Αυτοτελούς Φορολόγησης
Εισοδήµατος.

¾ Η απαλλαγή χορηγείται κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 τουΒ.∆.της
30/31-5-1956, γιατί κατά τον χρόνο εκδόσεως της Οικοδοµικής Αδείας
απαλλάσσεται η συγκεκριµένη αµοιβή του Μηχανικού από τον Φόρο
Επιτηδεύµατος Μηχανικού (Φ.Ε.Μ.).

Τ.Ε.Ε. – Γραφείο ∆ικαστικού

©δ.γ.2004-2007 v.3.10.01

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
«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.
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 :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ο-Η (όνοµα) :
Όνοµα και επώνυµο πατέρα :

Επώνυµο :

Όνοµα και επώνυµο µητέρας :
Όνοµα και επώνυµο συζύγου :
Ηµεροµηνία Γέννησης (αριθµητικά) :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :

___ / ___ / _____
Οδός :

Αριθ.

Τ.Κ

Αριθµ. ∆ελτ. Ταυτότητας :
Τηλέφωνο :

Fax :

e-Mail :

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :
Εξακολουθώ να είµαι µέχρι και σήµερα κύριος του οικοπέδου που θα πραγµατοποιηθεί το έργο, σε
ποσοστό ….... %, και δεν θα πληρώσω ιδιαίτερη αµοιβή, για την µελέτη και επίβλεψη του έργου
που αναλογεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας µου.
Αθήνα ......... ........................................ 2007
Ο – Η δηλών

(Υπογραφή)

Τ.Ε.Ε. – Γραφείο ∆ικαστικού

3η περίπτωση

©δ.γ.2004-2007 v.3.10.01

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
«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.
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 :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ο-Η (όνοµα) :
Όνοµα και επώνυµο πατέρα :

Επώνυµο :

Όνοµα και επώνυµο µητέρας :
Όνοµα και επώνυµο συζύγου :
Ηµεροµηνία Γέννησης (αριθµητικά) :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :

___ / ___ / _____
Οδός :

Αριθ.

Τ.Κ

Αριθµ. ∆ελτ. Ταυτότητας :
Τηλέφωνο :

Fax :

e-Mail :

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :
Είµαι ο µηχανικός του έργου, και δεν θα λάβω ιδιαίτερη αµοιβή για την µελέτη και επίβλεψη του
έργου.
Αθήνα

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

2007

Ο – Η δηλών

(Υπογραφή)

Τ.Ε.Ε. – Γραφείο ∆ικαστικού

3η περίπτωση

©δ.γ.2004-2007 v.3.10.01

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
«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.
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 :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ο-Η (όνοµα) :
Όνοµα και επώνυµο πατέρα :

Επώνυµο :

Όνοµα και επώνυµο µητέρας :
Όνοµα και επώνυµο συζύγου :
Ηµεροµηνία Γέννησης (αριθµητικά) :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :

___ / ___ / _____
Οδός :

Αριθ.

Τ.Κ

Αριθµ. ∆ελτ. Ταυτότητας :
Τηλέφωνο :

Fax :

e-Mail :

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :
1.
2.

Γνωρίζω τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την διάταξη του άρθρου 13 παράγραφος 2 του
Νόµου 2238/1994 και
Θα υποβάλλω στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. , τον Ιανουάριο που ακολουθεί, την πώληση της πρώτης
ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας της υπό ανέγερση οικοδοµής, την σχετική ∆ήλωση
Αυτοτελούς Φορολόγησης Εισοδήµατος.
Αθήνα

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

2007

Ο – Η δηλών

(Υπογραφή)

Τ.Ε.Ε. – Γραφείο ∆ικαστικού

3η περίπτωση

©δ.γ.2004-2007 v.3.10.01

Μηχανικός Μελετητής και Επιβλέπων την οικοδοµή
που θα ανεγείρει προς πώληση από την Εταιρική ή
Κοινοπρακτική Επιχείρηση, στην οποία συµµετέχει ως µέλος
Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε. - Κοινοπραξίας ή ως µέτοχος Α.Ε.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Αίτηση προς το Τ.Ε.Ε. για την απαλλαγή από την προκατάθεση στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., της αµοιβής Μελέτης και Επίβλεψης µε αναφορά
των λόγων απαλλαγής.
∆ήλωση του Ν.1599/1986 του µηχανικού ότι δεν θα λάβει ιδιαίτερη αµοιβή
για τη Μελέτη και Επίβλεψη της συγκεκριµένης οικοδοµής και αντίστοιχη
∆ήλωση του εκπροσώπου της Επιχείρησης ότι δεν θα πληρώσει τέτοια
αµοιβή.
Απλό Αντίγραφο Εργολαβικού ή Βεβαίωση του συµβολαιογράφου περί
συντάξεως του εργολαβικού και το στοιχειώδες περιεχόµενο τούτου.
Απλό αντίγραφο του προϋπολογισµού του έργου για τη Μελέτη και
Επίβλεψη και τον καθορισµό της αµοιβής Μελέτης και Επίβλεψης, όπως αυτό
υποβάλλεται στο Πολεοδοµικό Γραφείο.
Απλό Αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας ( Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.)
ή του κοινοπρακτικού συµφωνητικού από το οποίον προκύπτει η ιδιότητα
του Μηχανικού ως µέλους αυτής και η υποχρέωσή του να εκπονεί Μελέτες
και να ενεργεί Επιβλέψεις άνευ ιδιαιτέρας αµοιβής ή του καταστατικού της
Α.Ε.
Εάν η κατασκευαστική επιχείρηση είναι Α.Ε., τότε η ιδιότητα του
Μηχανικού ως µετόχου αυτής προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση του
αρµοδίου οργάνου αυτής και η εντολή για εκπόνηση της συγκεκριµένης
Μελέτης και ενέργεια της σχετικής επίβλεψης χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή
προκύπτει από το σχετικό πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Απόδειξη από το ταµείο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. της επιχείρησης, από την
οποία προκύπτει ότι κατεβλήθει από αυτή ο αυτοτελής φόρος

εισοδήµατος µε ποσοστό 15% επί του ακαθαρίστου ποσού της
νόµιµης αµοιβής , Μελέτης ή Επίβλεψης του Μηχανικού πλέον εισφοράς
Ο.Γ.Α. 15% επί του ποσού του φόρου, όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 13
παρ.3 του Ν.2238/1994.

¾ Η απαλλαγή χορηγείται κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Β.∆. της
30/31-5-1956, γιατί απαλλάσσεται η συγκεκριµένη αµοιβή του Μηχανικού
από το Φόρο Επιτηδεύµατος Μηχανικού (Φ.Ε.Μ.) µε την συνδροµή βέβαια
των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο νόµο.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
«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.
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 :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ο-Η (όνοµα) :
Όνοµα και επώνυµο πατέρα :

Επώνυµο :

Όνοµα και επώνυµο µητέρας :
Όνοµα και επώνυµο συζύγου :
Ηµεροµηνία Γέννησης (αριθµητικά) :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :

___ / ___ / _____
Οδός :

Αριθ.

Τ.Κ

Αριθµ. ∆ελτ. Ταυτότητας :
Τηλέφωνο :

Fax :

e-Mail :

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :
Είµαι µέλος της εταιρείας ……………………….. και ο µηχανικός του έργου, επίσης δεν θα λάβω
ιδιαίτερη αµοιβή για την µελέτη και επίβλεψη του έργου.
Αθήνα

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

2007

Ο – Η δηλών

(Υπογραφή)

Τ.Ε.Ε. – Γραφείο ∆ικαστικού

4η περίπτωση

©δ.γ.2004-2007 v.3.10.01

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
«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.
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 :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ο-Η (όνοµα) :
Όνοµα και επώνυµο πατέρα :

Επώνυµο :

Όνοµα και επώνυµο µητέρας :
Όνοµα και επώνυµο συζύγου :
Ηµεροµηνία Γέννησης (αριθµητικά) :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :

___ / ___ / _____
Οδός :

Αριθ.

Τ.Κ

Αριθµ. ∆ελτ. Ταυτότητας :
Τηλέφωνο :

Fax :

e-Mail :

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :
Εξακολουθώ να είµαι ο Νόµιµος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης ……………………………… µέχρι
και σήµερα, και δεν θα πληρώσω ιδιαίτερη αµοιβή, για την µελέτη και επίβλεψη του έργου.
Αθήνα

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

2007

Ο – Η δηλών

(Υπογραφή)

Τ.Ε.Ε. – Γραφείο ∆ικαστικού

4η περίπτωση

©δ.γ.2004-2007 v.3.10.01

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
«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.
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 :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ο-Η (όνοµα) :
Όνοµα και επώνυµο πατέρα :

Επώνυµο :

Όνοµα και επώνυµο µητέρας :
Όνοµα και επώνυµο συζύγου :
Ηµεροµηνία Γέννησης (αριθµητικά) :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :

___ / ___ / _____
Οδός :

Αριθ.

Τ.Κ

Αριθµ. ∆ελτ. Ταυτότητας :
Τηλέφωνο :

Fax :

e-Mail :

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :
Εξακολουθώ να είµαι ο Μηχανικός και ο Νόµιµος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης ………………….
µέχρι και σήµερα, και δεν θα πληρώσω ούτε θα λάβω ιδιαίτερη αµοιβή, για την µελέτη και
επίβλεψη του έργου.
Αθήνα ......... ........................................ 2007
Ο – Η δηλών

(Υπογραφή)

Τ.Ε.Ε. – Γραφείο ∆ικαστικού

4η περίπτωση
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Μηχανικός Μελετητής ή Επιβλέπων την ανέγερση οικοδοµής που είναι
ΜΙΣΘΩΤΟΣ (ιδιωτικός υπάλληλος) της επιχείρησης (ατοµικής ή εταιρικής)
που αναλαµβάνει τη Μελέτη ή Επίβλεψη ή Ανέγερση της οικοδοµής.
1.
2.

3.

Αίτηση προς το Τ.Ε.Ε. για την απαλλαγή από την προκατάθεση στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., της αµοιβής Μελέτης και Επίβλεψης µε αναφορά
των λόγων απαλλαγής.
∆ήλωση του Ν.1599/1986 του µηχανικού ότι :
i. δεν θα λάβει ιδιαίτερη αµοιβή για τη συγκεκριµένη µελέτη και
επίβλεψη,
ii. ο µηνιαίος µισθός του ανέρχεται στο ποσό των ευρώ (θα αναφερθεί το
ποσόν),
iii. το σύνολο των µισθών του µε τα σηµερινά δεδοµένα, από την έναρξη,
της εκπόνησης της Μελέτης (θα αναφερθεί η ηµεροµηνο-χρονολογία)
µέχρι το πέρας του έργου της επίβλεψης, κατά το χρονικό
προγραµµατισµό του έργου, (θα αναφερθεί επίσης η ηµεροµηνοχρονολογία) θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ (θα αναφερθεί το ποσό),
iv. η νόµιµη αµοιβή του για τη Μελέτη και Επίβλεψη του συγκεκριµένου
έργου είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από το συνολικό ποσό των
µισθών που θα λάβει κατά το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της
εκπόνησης της Μελέτης µέχρι την περάτωση της επίβλεψης κατά τα
παραπάνω εκτιθέντα.
∆ήλωση του Ν.1599/1986 του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης που
είναι η εργοδότρια του Μηχανικού, ότι :
i. ο Μηχανικός είναι υπάλληλος της επιχείρησης και ότι ∆ΕΝ θα λάβει
ιδιαίτερη αµοιβή για τη µελέτη και επίβλεψη,
ii. ο Μηχανικός λαµβάνει µηνιαίο µισθό ευρώ (θα γραφεί το ποσό),
iii. κατά το χρονικό προγραµµατισµό του έργου, η έναρξη της Μελέτης
είναι η ………….(θα γραφεί η ηµεροµηνο-χρονολογία) και η περάτωση
της Επίβλεψης είναι η ………….(θα γραφεί η ηµεροµηνο-χρονολογία),
iv. το σύνολο των µισθών του µηχανικού κατά το παραπάνω διάστηµα
που θα διαρκέσει το έργο µε τα σηµερινά δεδοµένα, θα ανέλθει στο
ποσό των ευρώ …………. (θα γραφεί το ποσόν),
v. το σύνολο της νόµιµης αµοιβής του µηχανικού για τη συγκεκριµένη
Μελέτη και Επίβλεψη θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ ………….(θα
γραφεί το ποσόν) που είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από το συνολικό
ποσό των µισθών που θα λάβει κατά χρονικό διάστηµα από την
έναρξη της εκπόνησης της µελέτης µέχρι την περάτωση της επίβλεψης
κατά τα παραπάνω εκτεθέντα.
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4.
5.

6.
7.

Τον προϋπολογισµό του έργου και των αµοιβών του Μηχανικού όπως
υποβάλλεται στο Πολεοδοµικό Γραφείο.
Αν ο µισθός του µηχανικού είναι µικρότερος από τη νόµιµη αµοιβή του
κατά τα παραπάνω εκτεθέντα, τότε η επιχείρηση - εργοδότρια του
µηχανικού σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.4 του Ν.2238/1994 θα
πληρώσει τον αυτοτελή φόρο εισοδήµατος µε ποσοστό 15% επί του
ποσού που θα προκύψει από την αφαίρεση του µικρότερου ποσού των
µισθών του µηχανικού από το µεγαλύτερο ποσό της νόµιµης αµοιβής του
µηχανικού για τη συγκεκριµένη Μελέτη και Επίβλεψη και θα
προσκοµισθεί η σχετική απόδειξη πληρωµής του ταµείου της αρµόδιας
∆.Ο.Υ. της επιχείρησης.
Βεβαίωση
της
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ότι κατεβλήθη σ' αυτή από την
εργοδότρια επιχείρηση ο παρακρατηθείς στο παρελθόν φόρος Μισθωτών
Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) του Μηχανικού.
Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή εργολαβικό.

¾ Η απαλλαγή χορηγείται κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Β.∆. της
30/31-5-1956, γιατί απαλλάσσεται η συγκεκριµένη αµοιβή του Υπαλλήλου Μηχανικού από τον Φόρο Επιτηδεύµατος Μηχανικού (Φ.Ε.Μ.), µε τη
συνδροµή βέβαια των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο νόµο.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
«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.
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 :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ο-Η (όνοµα) :
Όνοµα και επώνυµο πατέρα :

Επώνυµο :

Όνοµα και επώνυµο µητέρας :
Όνοµα και επώνυµο συζύγου :
Ηµεροµηνία Γέννησης (αριθµητικά) :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :

___ / ___ / _____
Οδός :

Αριθ.

Τ.Κ

Αριθµ. ∆ελτ. Ταυτότητας :
Τηλέφωνο :

Fax :

e-Mail :

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :
I.
II.
III.
IV.

∆εν θα λάβω ιδιαίτερη αµοιβή για τη συγκεκριµένη µελέτη και επίβλεψη,
Ο µηνιαίος µισθός µου ανέρχεται στο ποσό των ........................ ευρώ.
Το σύνολο των µισθών µου µε τα σηµερινά δεδοµένα, από την έναρξη, της εκπόνησης της
µελέτης .... / ....... / 20.... µέχρι το πέρας του έργου της επίβλεψης, κατά το χρονικό
προγραµµατισµό του έργου, ….. / ....... / 20.... θα ανέλθει στο ποσό των .......................... ευρώ.
Η νόµιµη αµοιβή µου για τη Μελέτη και Επίβλεψη του συγκεκριµένου έργου είναι
µεγαλύτερη ή µικρότερη από το συνολικό ποσό των µισθών που θα λάβει κατά το χρονικό
διάστηµα από την έναρξη της εκπόνησης της Μελέτης µέχρι την περάτωση της επίβλεψης
κατά τα παραπάνω εκτιθέντα.
Αθήνα

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

2007

Ο – Η δηλών

(Υπογραφή)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
«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.
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 :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ο-Η (όνοµα) :
Όνοµα και επώνυµο πατέρα :

Επώνυµο :

Όνοµα και επώνυµο µητέρας :
Όνοµα και επώνυµο συζύγου :
Ηµεροµηνία Γέννησης (αριθµητικά) :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :

___ / ___ / _____
Οδός :

Αριθ.

Τ.Κ

Αριθµ. ∆ελτ. Ταυτότητας :
Τηλέφωνο :

Fax :

e-Mail :

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :
I.
II.
III.
IV.
V.

Ο Μηχανικός είναι υπάλληλος της επιχείρησης και ∆ΕΝ θα λάβει ιδιαίτερη αµοιβή για τη
µελέτη και επίβλεψη,
Ο Μηχανικός λαµβάνει µηνιαίο µισθό ................................ ευρώ.
κατά το χρονικό προγραµµατισµό του έργου, η έναρξη της Μελέτης είναι η … / … / 20....
και η περάτωση της επίβλεψης είναι η … / … /20.... .
Το σύνολο των µισθών του µηχανικού κατά το παραπάνω διάστηµα που θα διαρκέσει το
έργο µε τα σηµερινά δεδοµένα, θα ανέλθει στο ποσό των ........................ ευρώ.
Το σύνολο της νόµιµης αµοιβής του µηχανικού για τη συγκεκριµένη Μελέτη και Επίβλεψη
θα ανέλθει στο ποσό των …...........………. ευρώ που είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από το
συνολικό ποσό των µισθών που θα λάβει κατά χρονικό διάστηµα από την έναρξη της
εκπόνησης της µελέτης µέχρι την περάτωση της επίβλεψης κατά τα παραπάνω εκτεθέντα.
Αθήνα ......... ........................................ 2007
Ο – Η δηλών

(Υπογραφή)
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Μηχανικός Μελετητής και Επιβλέπων την ανέγερση οικοδοµής
ή άλλου έργου που είναι Υπάλληλος του ∆ηµοσίου τοµέα
(όπως αυτός προσδιορίζεται από το νόµο)
των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α.
1.
2.

3.

4.
5.

Αίτηση προς το Τ.Ε.Ε. για την απαλλαγή από την προκατάθεση στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., της αµοιβής Μελέτης και Επίβλεψης µε αναφορά
των λόγων απαλλαγής.
Βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας ότι :
i. Ο Μηχανικός που θα κάνει ή έκανε τη συγκεκριµένη Μελέτη ή
Επίβλεψη είναι Υπάλληλος της συγκεκριµένης Υπηρεσίας,
ii. Αµείβεται µε τον νόµιµο µισθό του,
iii. Η εκπόνηση της συγκεκριµένης Μελέτης και η ενέργεια της
συγκεκριµένης επίβλεψης ευρίσκονται µέσα στα πλαίσια τον
υπαλληλικών του καθηκόντων.
∆ήλωση του Υπαλλήλου Μηχανικού ότι :
i. είναι υπάλληλος της συγκεκριµένης Υπηρεσίας,
ii. η συγκεκριµένη Μελέτη και Επίβλεψη ευρίσκονται µέσα στα
πλαίσια των Υπηρεσιακών του καθηκόντων,
iii. δεν λαµβάνει καµία πρόσθετη αµοιβή για την συγκεκριµένη Μελέτη
και επίβλεψη.
Τον προϋπολογισµό του έργου και των αµοιβών του Μηχανικού όπως
υποβάλλεται στο Πολεοδοµικό Γραφείο.
Απλό αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας από τον οποίον προκύπτει.
η κυριότητα του οικοπέδου.

¾ Η απαλλαγή χορηγείται κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Β.∆. της
30/31-5-1956, γιατί η συγκεκριµένη αµοιβή Μελέτης και Επίβλεψης
απαλλάσσεται από το Φόρο Επιτηδεύµατος Μηχανικού (Φ.Ε.Μ.).
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
«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.
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 :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ο-Η (όνοµα) :
Όνοµα και επώνυµο πατέρα :

Επώνυµο :

Όνοµα και επώνυµο µητέρας :
Όνοµα και επώνυµο συζύγου :
Ηµεροµηνία Γέννησης (αριθµητικά) :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :

___ / ___ / _____
Οδός :

Αριθ.

Τ.Κ

Αριθµ. ∆ελτ. Ταυτότητας :
Τηλέφωνο :

Fax :

e-Mail :

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :
1. Είµαι Υπάλληλος τ… ……………………………………………………………………………
2. Αµείβοµαι µε τον νόµιµο µισθό.
3. Η εκπόνηση της συγκεκριµένης Μελέτης και η ενέργεια της συγκεκριµένης Επίβλεψης
ευρίσκονται στα πλαίσια των υπαλληλικών µου καθηκόντων.
Αθήνα ......... ........................................ 2007
Ο – Η δηλών

(Υπογραφή)
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