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      Ιστοσελίδα του ∆ήµου 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφεροµένων Εργοληπτών και 
Μελετητών ∆ηµοσίων Έργων στους υπό διαµόρφωση καταλόγους του 
άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (µε την 
διαδικασία της Απ’ ευθείας ανάθεσης) µέσω ∆ηµόσιας ηλεκτρονικής 
κλήρωσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής 
Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καισαριανής για το έτος 2019. 
 
Καλούµε τους ενδιαφερόµενους Εργολήπτες και Μελετητές ∆ηµοσίων Έργων 
που επιθυµούν να συµπεριληφθούν στους υπό διαµόρφωση καταλόγους του 
άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (µε την 
διαδικασία της Απ’ ευθείας ανάθεσης) µέσω ∆ηµόσιας ηλεκτρονικής 
κλήρωσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και 
λοιπών συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής, να 
αποστέλλουν, ψηφιακά υπογεγραµµένη αίτηση αποκλειστικά µόνο µέσω  
email  texniki-kisk@kessariani.gr   του ∆ήµου Καισαριανής, (απαιτείται 
απαραίτητα σε συνηµµένο ηλεκτρονικό αρχείο φωτοαντίγραφο του 
εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νοµαρχιακά Μητρώα) ή του µελετητικού 
τους πτυχίου έως και 18/2/2019 καθώς έπειτα από αυτή την ηµεροµηνία 
κλείνει το Μητρώο για όλο το έτος 2019. 
 
 
 
       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
       ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
 
Συνηµµένα: 
 
1. α) Πίνακας Κατηγοριών Μελετών//παροχής τεχνικών 
         και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών 
    β) Πίνακας Κατηγοριών ∆ηµοσίων Έργων  
 
2.  Αίτηση  
 
 



 
1. 
 
α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
(1) Χωροταξικές & Ρυθµιστικές µελέτες 
(2) Πολεοδοµικές και Ρυθµιστικές µελέτες 
(3) Οικονοµικές Μελέτες 
(5) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 
(6) Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων 
(7) Ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες 
(8) Στατικές µελέτες 
(9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές µελέτες 
(10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές µελέτες 
(13) Μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων 
(14) Ενεργειακές µελέτες 
(16) Μελέτες τοπογραφίας 
(17) Χηµικές Μελέτες και έρευνες 
(20) Γεωλογικές υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνες 
(21) Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες 
(24) ∆ασικές µελέτες 
(25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων 
πρασίνου 
(27) Περιβαλλοντικές µελέτες 
(28) Μελέτες συστηµάτων πληροφορικής και δικτύων 
 
β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
01. Οδοποιίας 
02. Οικοδοµικών 
03. Υδραυλικών 
04. Ηλεκτροµηχανολογικών 
05. Βιοµηχανικών και Ενεργειακών 
06. ∆ικτύων 
07. Πρασίνου 
08. Γεωτρήσεων 
09. Ειδικών Μονώσεων 
10. Ανελκυστήρων 
11. Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΙΤΗΣΗ 
 
 
Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα  
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
∆ιεύθυνση / Τ.Κ. 
 
…….……………………………….. 
 
……………………………………… 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό) 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) 
 
……………………………………….. 
 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
Α.∆.Τ. / Εκδούσα Αρχή 
 
Α.Φ.Μ. 
 
……………. ………………………. 
 
∆.Ο.Υ 
 
……………………………………….. 
 
 
Θέµα: Αίτηση Εγγραφής στον 
κατάλογο άρθρου 118 παρ. 5 του 
Ν. 4412/2016  
 
 
 
 

Προς 
∆ήµο Καισαριανής 

 
 

Παρακαλώ όπως µε εγγράψετε στο 
κατάλογο για την επιλογή αναδόχων (µε την 
διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) µέσω 
∆ηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Μελετών και 
Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών 
Επιστηµονικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καισαριανής για το έτος 2019 
 
(Συµπληρώνεται αναλόγως) 
 
Α) Μελετητών/παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών για τις κατηγορίες: 
 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
 
Β) Εργοληπτών για τις κατηγορίες έργων: 
 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
………………………………………………… 

 
Στην παρούσα επισυνάπτω αντίγραφο 
πτυχίου  

 
 
 
 

Καισαριανή  …/…/2019 
 

Ο/Η  ΑΙΤ………….. 
 
 
 
 

 
 

(υπογραφή / σφραγίδα) 
 
 

 
 


