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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016. 

 

Ο Δήμος Ιθάκης στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 
προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει αίτηση 
συμμετοχής για την εγγραφή του στους παρακάτω καταλόγους ενδιαφερομένων 
ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών. 

 

Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 

Στατικές Μελέτες 

Περιβαλλοντικές Μελέτες 

Μελέτες Τοπογραφίας 

Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – 
Ηλεκτρονικές 

Λιμενικών 

Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υδραυλικών 

Οικοδομικών 

Οδοποιίας 

Πρασίνου 

 
Οι ενδιαφερόμενοι στις αιτήσεις συμμετοχής τους, πρέπει να αναφέρουν με 

σαφήνεια τις κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις οποίες επιθυμούν και δικαιούνται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να συμμετάσχουν. Στις αιτήσεις θα 
αναγράφονται επίσης τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (Ταχ. Δ/νση, Τηλ, Φαξ, email). 
(Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα). 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο 
εγγράφου σε ισχύ (πτυχίο ΜΕΕΠ, βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων, μελετητικό πτυχίο κλπ), το οποίο αποδεικνύει ότι έχουν τα απαραίτητα 
προσόντα για να συμπεριληφθούν στο υπό σύνταξη κατάλογο. 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είχαν καταθέσει αίτηση και εγγραφεί στους 
καταλόγους  του έτους 2019 να αναγραφεί στην αίτηση (υπάρχει αντίστοιχο πεδίο 



στο υπόδειγμα). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η εκ νέου κατάθεση των 
πτυχίων τους εφόσον είναι ακόμη σε ισχύ (υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στο 
υπόδειγμα). 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατεθούν :  

 είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιθάκης,  (Κεντρική Πλατεία – Ιθάκη 28300, τηλ 
2674032795, φαξ 2674033387) το αργότερο έως 28/02/2020 και ώρα 14:00μ.μ 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο 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 ΆΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016» 

 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) p.kostiri@ithakionline.com το 
αργότερο έως 28/02/2020 και ώρα 14:00μ.μ όπου στο πεδίο θέμα να 
αναγραφεί ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ2020, με συνημμένα αρχεία την αίτηση συμμετοχής 
(βλέπε παρακάτω) και όνομα αρχείου ΑΙΤΗΣΗ και τα πτυχία με όνομα αρχείου 
ΠΤΥΧΙΟ. 

 
Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υπογράφονται και να σφραγίζονται από 

τους ενδιαφερομένους και μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο με 
την προϋπόθεση ότι, αυτές περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) p.kostiri@ithakionline.com μέχρι την καθορισμένη 
ημέρα και ώρα με ευθύνη του ενδιαφερομένου. 

 
Η ανάρτηση της παρούσας μαζί με το συνημμένο υπόδειγμα θα γίνει στον 

δικτυακό τόπου του Δήμου www.ithaki.gr,  και στο Δημοτικό Κατάστημα. 
 
Στην διαδικτυακή πύλη diadikasies.gr (WIKI Υπηρεσιών και Διαδικασιών του 

Δημόσιου Τομέα) υπάρχει καταγεγραμμένη η διαδικασία με τίτλο «Εγγραφή 
οικονομικού φορέα στους καταλόγους  του Δήμου Ιθάκης για το 2020, ανά 
κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, για την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα 
με το άρθρο 118 του Ν 4412». 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 
 
 
 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γερ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ 

mailto:p.kostiri@ithakionline.com
mailto:p.kostiri@ithakionline.com
http://www.ithaki.gr/


Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Α Ι Τ Η Σ Η Σ  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  

 

ΟΝΟΜΑ:  

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

 

Α.Δ.Τ.: 

 

Α.Φ.Μ. 

 

Δ/ΝΣΗ:  

 

ΤΗΛ. 

 

 

 

Έχω εγγραφεί στους καταλόγους 

 του Δήμου Ιθάκης το έτος 2019. 

 

 

Τα πτυχία που είχα καταθέσει για τους  

καταλόγους του Δήμου Ιθάκης το 2019, 

είναι σε ισχύ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

Δήμο Ιθάκης 

 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση ενδιαφέροντος 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 

4412/2016. 

 

 

Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στον 

ανωτέρω αναφερόμενο Κατάλογο για το έτος 

2019 για την κατηγορία  

 

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

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

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

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

 

Στην παρούσα επισυνάπτω φωτοαντίγραφο 

εγγράφου σε ισχύ (πτυχίο ΜΕΕΠ, βεβαίωση 

εγγραφής στα μητρώα Περιφερειακών 

Ενοτήτων, μελετητικό πτυχίο κλπ). 

 

 

 

                    ΤΟΠΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

O/Η  ΑΙΤΩΝ/ΤΟΥΣΑ 
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