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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών 
Δημοσίων Έργων για το έτος 2019 ανά κατηγορία έργου/μελέτης κατά το άρθρο 118 

παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων 
Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσιών Έργων έτους 2019 ανά κατηγορία έργων/μελέτών της  
παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με την διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις παρακάτω  κατηγορίες:

Α. Κατηγορίες μελετών(ενδεικτικά αναφέρονται)

1 Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.
2 Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες.
3 Οικονομικές μελέτες.
4 Κοινωνικές μελέτες.
5 Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
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.
11 Μελέτες λιμενικών έργων.
12 Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
13 Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, 

αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων.
14 Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών 

ενέργειας).
15 Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας).
16 Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές 



και τοπογραφικές).
17 Χημικές μελέτες και έρευνες.
18 Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων.
19 Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες.
20 Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες.
21 Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.
22 Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες.
23 Γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, 

γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).
24 Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης 

ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών 
εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών).

25 Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
26 Αλιευτικές μελέτες.
27 Περιβαλλοντικές μελέτες.
28 Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων.

Β. Κατηγορίες έργων (ενδεικτικά αναφέρονται)

Οδοποιία
Οικοδομικά
Υδραυλικά
Λιμενικά
Ηλεκτρομηχανολογικά
Βιομηχανικά ενεργειακά
Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
Αποκαλύψεως Μεταλλείων
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Πρασίνου

Καλεί



Τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες, μελετητές και τεχνικούς – επιστημονικούς συμβούλους  να 
υποβάλουν σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται  από αντίγραφο του 
εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από 
την παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 13 Αυγούστου 2019 στο γραφείο πρωτοκόλλου του 
Δήμου Αγίου Δημητρίου, στη Διεύθυνση Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343. Οι αιτήσεις μπορούν 
να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά,  εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ή στην 
ιστοσελίδα του Δήμου www.dad.gr.

Συνημμένα:
Υπόδειγμα αίτησης Μελετητών/Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
α/α

                                                     ΑΓΓΕΛΟΣ  ΓΑΒΑΛΑΣ

http://www.dad.gr/
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