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 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020 

για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για μελέτες και για παροχή 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το 

άρθρο 118 του ν. 4412/2016 

Η Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής 

Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, προκειμένου να προχωρήσει 

στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 

4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω 

δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις κατηγορίες: 

23 -  γεωργικές μελέτες 

27 - περιβαλλοντικές μελέτες  

Καλεί 

Τους ενδιαφερόμενους μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση, εντός είκοσι (20) 

ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στη σελίδα του ΥΠΑΑΤ 

www.minagric.gr, στο γραφείο 403 (Πρωτόκολλο) της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων & 

Εδαφϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, στη Δ/νση Καπνοκοπτηρίου 6, ΤΚ 10433, ΑΘΗΝΑ, 

στον 4ο όροφο.  
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Οι αιτήσεις κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε 

ταχυδρομικά επί αποδείξει, εντός της παραπάνω προθεσμίας. 

Στο σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Προς 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για μελέτες και για παροχή 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το 

άρθρο 118 του ν. 4412/2016 

Η Αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο του μελετητικού πτυχίου, το 

οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση, υπόδειγμα της οποίας 

επισυνάπτεται στην παρούσα . 

Πέραν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.5 του άρθρου 118 του 

Ν. 4412/2016, στην παρούσα πρόσκληση, απαιτείται να πληρούνται οι ακόλουθες 

απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας για την εγγραφή των υποψηφίων στον 

κατάλογο: 

Κατηγορία μελέτης Ειδική απαίτηση 

Γεωργικές Μελέτες (23) Να διαθέτει  εντός της τελευταίας 10ετίας από 
την ημερομηνία έγκρισής της,  μία γεωργική 
μελέτη αρδευτικού έργου (ταμίευση ή δίκτυο)   
για καθαρή αρδευόμενη έκταση 
Προτεινόμενου Σχεδίου Ανάπτυξης 
τουλάχιστον 10.000 στρεμμάτων. 

Περιβαλλοντικές Μελέτες (27) Να διαθέτει εντός της τελευταίας 10ετίας (από 
την ημερομηνία έκδοσης της ΑΕΠΟ) μία 
εγκεκριμένη από την αρμόδια Περιβαλλοντική 
Αρχή (ΑΕΠΟ) Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για έργο υποκατηγορίας Α1 ή Α2 
της 2ης ομάδας της Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 
(ΦΕΚ2471Β/10-8-2016) όπως ισχύει, για 
αρδευτικό έργο (ταμίευση ή δίκτυα) 

 



Για την απόδειξη των ανωτέρω ειδικών απαιτήσεων ζητείται η προσκόμιση (μαζί με την 

Αίτηση στο σφραγισμένο φάκελο) των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων ή των 

σχετικών βεβαιώσεων από την αρμόδια για έγκριση υπηρεσία. Στην περίπτωση των 

μελετών κατ. 23 η τεκμηρίωση του μεγέθους της καθαρής αρδευόμενης επιφάνειας, 

όταν δεν αναφέρεται στην εγκριτική απόφασης της μελέτης, γίνεται με ειδική βεβαίωση 

της αναθέτουσας αρχής.  Τέτοια βεβαίωση δεν απαιτείται σε μελέτες που έχουν 

εγκριθεί από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις 

εργάσιμες μέρες και ώρες στο Τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων & 

Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων & 

Εδαφοϋδατικών Πόρων. 

 

Συνημμένα: 

1.  Υπόδειγμα Αίτησης Μελετητών Δημοσίων Έργων 

2.  Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο Υφυπουργού 

κ. Κ. Σκρέκα 
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Αγρ. Πολιτικής  

& Διαχείρισης Κοιν. Πόρων 
κ. Κ. Μπαγινέτα 

3. Γραφείο Γεν. Δ/ντη 
κ. Α. Πολύμερου 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΤΜΗΜΑ Α 



 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016) 

 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:   

 

 

Διεύθυνση:  

 

 

Τηλέφωνο (Σταθερό): 

 

Τηλέφωνο (Κινητό): 

 

Fax: 

 

E-mail: 

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 

 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 
Την Δ/νση ………………………….. 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020  

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016) 
 
 

Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στον 

κατάλογο της παρ. 5 του άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016  στις  κατηγορίες μελετών : 

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

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

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

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

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

 

Στην παρούσα επισυνάπτω αντίγραφο 

πτυχίου μελετητή/γραφείου μελετών, 

υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά 

 

                     ΑΘΗΝΑ,       -     - 2020 

 

 

                       

O/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
 
 

 
 

 
 

(σφραγίδα / υπογραφή) 



 
 

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) 

 

 
Ημερομηνία:           /      /2020 

 

                                                                                                                                          Ο/Η  Δηλών/ούσα 
 
 
 

                              
                                             (Σφραγίδα - 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 

ΠΡΟΣ
(1)

: τη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

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 υπεύθυνα ότι: 

τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτησή μου προς τη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & 
Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ για να συμμετάσχω στον ετήσιο κατάλογο υποψήφιων 
αναδόχων για το έτος 2020 στην/στις κατηγορία/ες μελετών  .....................................................................  
.............................................................................................................................................................................................
..... όπως αυτή/ές αναφέρεται/ονται στην πρόσκληση, είναι αληθή.  
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