Μυτιλήνη, 14/01/2020
Α. Π.: 383

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ
Πληροφορίες – Υπεύθυνη : Μαρία Λογιωτάτου
Τηλ.: 22510-36151, Φαξ : 22510-36159
Email: mlogiot@aegean.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών,
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020
(βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διά της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
προκειμένου να προχωρήσει στη κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά
κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών που αφορά τις έξι (6) Πανεπιστημιακές Μονάδες του Iδρύματος (ήτοι τα
νησιά : Μυτιλήνη, Λήμνος, Χίος, Σάμος, Σύρος και Ρόδος) καθώς και το Γραφείο της
Αθήνας, για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των αντίστοιχων
δημοσίων συμβάσεων, μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, όπως
καθορίζεται ειδικότερα στις παραγράφους 5 & 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για
το έτος 2020
Καλεί
τους υποψήφιους αναδόχους, που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (που αφορά τα έξι νησιά και το γραφείο της Αθήνας), σε μία
ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή μελετών :
Α. Έργα
 Οδοποιία
 Οικοδομικά έργα
 Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
 Βιομηχανικά και Ενεργειακά έργα
 Υδραυλικά υπό πίεση
 Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 Πρασίνου
14.01.2020 12:06:14
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από
Chryssi
Vitsilaki
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Β. Μελέτες
 (2) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες,
 (3) Οικονομικές 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) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες,
 (10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών,
μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές
μελέτες
 (14) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές
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 και
 (28) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων
να αποστείλουν σχετική Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται
στην παρούσα), είτε σκαναρισμένα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο technicalservices@aegean.gr, είτε εναλλακτικά να υποβάλουν τα παραπάνω στο Πρωτόκολλο
της Αναθέτουσας Αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση : Γραφείο Πρωτοκόλλου &
Διοικητικής Μέριμνας, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη),
που μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή με
υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Αν επιλεχθεί ο 2ος τρόπος (hard copy), τα παραπάνω
υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφονται
με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής :
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016»
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Τόσο η αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο technical-services@aegean.gr , όσο
και η υποβολή στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνεται έως και την
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου
Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του ν.3669/2008 (πρώην
Νομαρχιακών Μητρώων) ή Μελετητικό Πτυχίο ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο
Επιμελητήριο, το οποίο να είναι σε ισχύ.
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(http://www.aegean.gr/) και ειδικότερα στον σύνδεσμο :
http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54

Η Πρυτάνισσα

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
 Αίτηση Συμμετοχής
 Υπεύθυνη Δήλωση
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, ΤΚ 81132
Πληροφορίες – Υπεύθυνη : Μαρία Λογιωτάτου
Τηλ.: 22510-36151, Φαξ : 22510-36159
Email: mlogiot@aegean.gr
ΑΙΤΗΣΗ
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων υποψηφίων αναδόχων
ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020 (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του
Ν.4412/2016)
Πτυχίο ΜΕΕΠ ή Αριθμός Μητρώου
Περ. Ενοτήτων ή Μελετητικό Πτυχίο ή
πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο
Επιμελητήριο
Επώνυμο :
Όνομα :
Πατρώνυμο :
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :
Ειδικότητα :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οδός :
Πόλη :
Κινητό / Σταθερό :
Email (υποχρεωτικό πεδίο) :

Αριθμός :
Τ.Κ.:
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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(1):

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτησή μου προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για να
συμμετάσχω στον ετήσιο κατάλογο (2020) υποψηφίων αναδόχων στην/στις
κατηγορία/ες :
όπως αυτή/ές αναφέρεται/ονται στην σχετική πρόσκληση, είναι αληθή.

(4)
Ημερομηνία:

/

/2020

Ο - Η Δηλών-ούσα

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται
η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «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.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα
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