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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019 ( σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 118 του ν.4412/2016)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους
ενδιαφερομένων, για όλο το χώρο ευθύνης της ( Βόρειο και Νότιο Αιγαίο), ανά κατηγορίες μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την υλοποίηση της
διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, σύμφωνα με την
παρ. 5 , του αρ.118 του ν. 4412/2016, για το έτος 2019,

Π ρ ο σ κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερόμενους μελετητές να εγγραφούν στους καταλόγους της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:








(1) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες.
(2) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες.
(6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.
(7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου).
(8) Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών
τεχνικών έργων).
(9) Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές.
(10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών
έργων, έργων υποδομής αερολιμένων.
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(11) Μελέτες Λιμενικών Έργων.
(13) Μελέτες Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων,
αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων .
(14) Ενεργειακές Μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές ή ήπιων μορφών
ενέργειας).
(16) Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές,
κτηματογραφικές και τοπογραφικές).
(20) Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες.
(21) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
(22) Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
(25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
(27) Περιβαλλοντικές Μελέτες.
(28) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένη σχετική αίτηση που επισυνάπτεται, στο
πρωτόκολλο της Γ.Γ.ΑΙ.&Ν.Π. (οδός Μ. Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη) μέχρι και την 11η Μαρτίου 2019,
ημέρα Δευτέρα, με οποιοδήποτε τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά, ταχυμεταφορά ή με e-mails
στην ηλεκτρονική διεύθυνση sapost@ypai.gr.)
Οι Αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο Μελετητικού Πτυχίου , το οποίο να είναι σε
ισχύ.
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής
Πολιτικής.

Συνημμένα : Υπόδειγμα Αίτησης
Μυτιλήνη,

Ιανουαρίου 2019

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & Ν.Π.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
Ε.Δ.
- Προϊστάμενο Δ/νσης
- Τμήμα Μελετών και Έργων
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:
……………………………………………
Διακριτικός τίτλος (εφ’ όσον υπάρχει):

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ &Ν.Π.
Δ/νση Μελετών, Έργων, Φ. Πόρων & Ενέργειας
Τμήμα Μελετών και Έργων
Μ. Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη

……………………………………………..
Διεύθυνση:
……………………………………………..
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον
κατάλογο απευθείας ανάθεσης μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, για το έτος
2019.

……………………………………………..
Fax επικοινωνίας:

Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στον Κατάλογο

……………………………………………..

Μελετητών

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Επιστημονικών Υπηρεσιών, έτους 2019, της παρ. 5 του

………………………………………………

άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την κατηγορία:

/

Παροχής

Τεχνικών

Κινητό τηλέφωνο (προαιρετικά):
………………………………………………

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

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

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

……………………………………………….

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

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:

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

………………………………………………

Στην παρούσα επισυνάπτω αντίγραφο Μελετητικού Πτυχίου.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ……/……./…….

O/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
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και

Λοιπών
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