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Βόλος 18 / 07 / 2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Οικονομάκη 61, 38221, ΒΟΛΟΣ
Τηλ.: 24210 74900
Fax.: 24210 74961
E-mail: texnikes@uth.gr
Πληροφορίες: Ευθάλίά Κυρτσάκη

Προς
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο
Μελετητή Δημοσίων Έργων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορία Μελέτης κατά
το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πάνεπιστημίου Θεσσάλίάς προκειμένου νά
προχωρήσει στην κάτάρτιση κάτάλόγων έτους 2018 ενδιάφερομένων άνά κάτηγορίά
μελέτης γιά συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνά με τις διάτάξεις
του άρθρου 118 πάρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016 (άπευθείάς άνάθεση σύμβάσης
εκτιμώμενης άξίάς, χωρίς Φ.Π.Α., μέχρι 20.000€) κάι την υπουργική άπόφάση ΔΝΣγ/οικ
15299/ΦΝ 466/2-03-2017 (ΦΕΚ 900/Β/17-03-2017)
ΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιάφερόμενο μελετητή Δημοσίων Έργων που επιθυμεί νά εγγράφεί στον
κάτάλογο γιά την άνάθεση μελετών κάι πάροχής τεχνικών κάι λοιπών συνάφών
επιστημονικών υπηρεσιών, στις άκόλουθες κάτηγορίες μελετών του άρθρου 2 πάρ. 3 εδ.
15 του Ν. 4412/2016:
‒ Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (Κατηγορία 6)
‒ Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων,
οικισμών και τοπίου) (Κατηγορία 7)
‒ Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή
ειδικών τεχνικών έργων) (Κατηγορία 8)
‒ Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες (Κατηγορία 9)
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‒ Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές ήπιων
μορφών ενέργειας) (Κατηγορία 14)
‒ Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές,
κτηματογραφικές και τοπογραφικές) (Κατηγορία 16)
‒ Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες (Κατηγορία
20)
‒ Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (Κατηγορία 21)
‒ Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες (Κατηγορία 22)
‒ Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων
πρασίνου (Κατηγορία 25)
‒ Περιβαλλοντικές μελέτες (Κατηγορία 27)
νά υποβάλλει σχετική άίτηση στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
στην οδό Τ. Οικονομάκη 61, Τ.Κ. 38221, Βόλος, εντός είκοσι (20) ημερών άπό τη
δημοσίευση της πάρούσάς άνάκοίνωσης, ήτοι μέχρι 7/08/2018 και ώρα 15:30.
Η κάτάθεση της άίτησης μπορεί νά γίνετάι:
‒ είτε άυτοπροσώπως,
‒ είτε τάχυδρομικά (σφράγίδά τάχυδρομείου), είτε με υπηρεσίά τάχυμετάφοράς στην
ως άνω διεύθυνση μέσά σε σφράγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου θά
άνάγράφοντάι με κεφάλάίά γράμμάτά τά πλήρη στοιχείά του ενδιάφερόμενου κάι τά
εξής:
ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ
Ν.4412/2016»
‒ είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση texnikes@uth.gr με τη διευκρίνιση ότι τά συνημμένά
στο e-mail άρχείά θά είνάι σάρωμένά άντίγράφά υπογεγράμμένων εγγράφων.
Η αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από αντίγραφο
μελετητικού πτυχίου, που πρέπει να είναι σε ισχύ.
Η πάρούσά πρόσκληση θά δημοσιευθεί στο δικτυάκό τόπο του Πάνεπιστημίου
Θεσσάλίάς www.uth.gr κάι συγκεκριμένά (ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ → “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ”).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Αίτηση Ενδιαφερόμενου
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