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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων ανά κατηγορία
μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και
γενικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή σε δημόσιες ηλετκρονικές κληρώσεις των παρ.
5 και 6 του αρ. 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
Η Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να προχωρήσει
στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών (άρθρο 2, παρ. 9 α) του ν. 4412/2016) και συμβάσεων γενικών υπηρεσιών (δηλ.
συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των
συμβουλευτικών υπηρεσιών (άρθρο 2, παρ. 9 β) του ν. 4412/2016), για συμμετοχή στις
δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, καλεί
τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους της Δ/νσης για
το 2018, να υποβάλλουν τη συνημμένη σχετική αίτηση.
Συγκεκριμένα για τις κατηγορίες μελετών:
 Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες (1)
 Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες, Περιβαλλοντικές Μελέτες (1, 27)
Για τις κατηγορίες παροχής τεχνικών και συναφών υπηρεσιών δηλ. υπηρεσίες που συνίστανται
στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού
προσωπικού και άλλων μέσων. Οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν ως αντικείμενο, ιδίως: τη σύνταξη
των τευχών δημοσίου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας, την υποστήριξη της
αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης ή υπηρεσίας, την
προετοιμασία έργων και σχεδίων, εκτίμηση δαπανών και γενικότερα την υποστήριξη της
Δ/νσης στην υλοποίηση του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού.

Οι ενδιαφερόμενοι στις αιτήσεις συμμετοχής τους, πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τις
κατηγορίες παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις οποίες
ενδιαφέρονται και δικαιούνται να συμμετάσχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο εγγράφου σε ισχύ
(πτυχίο ΜΕΕΠ, εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κλπ.) ή με κάθε άλλο πρόσφορο
μέσο.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού
το αργότερο ως 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας http://www.ypeka.gr/Υπουργείο/Προκηρύξεις διαγωνισμών
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