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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Αδαµοπούλου Π.
Αθηνών 99 
24134, Καλαµάτα 
2721 3 60872 
2721 3 60708 
i.nikolopoulou@

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφεροµένων Εργοληπτών και Μελετητών ∆ηµοσίων 

Έργων στους για το έτος 2019 υπό διαµόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 

5 & 6 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων 

Απευθείας ανάθεσης) 

έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 

υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας 

 

Καλούµε τους ενδιαφερόµενους Εργολήπτες και Μελετητές ∆ηµοσίων Έργων που επιθυµούν να 

συµπεριληφθούν στους υπό διαµόρφωση καταλόγους για το έτος 201

&6 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων µέσω δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης: 

 

1. για δηµόσιες συµβάσεις έργων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ (άρθρο 100 & 103 του Ν.3669/08)

� ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ  

� Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  

� Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  

� ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

� ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

� ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

  

2. για δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστηµονικών υπηρεσιών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (του Άρθρου 2 του Ν4412/2016 )

� Πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες.(2)

� Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων. (6)

� Ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες (διαµόρφωσης εσωτερικών και 

αποκατάστασης µνηµείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισµών και

(7) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Καλαµάτα       03 – 01 - 201

Αρ. Πρωτ. :     365 

Αδαµοπούλου Π. 

24134, Καλαµάτα  
 

@kalamata.gr 

 
ΠΡΟΣ:  

Ενδιαφερόµενους Εργολήπτες

και Μελετητές ∆ηµοσίων Έργων

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφεροµένων Εργοληπτών και Μελετητών ∆ηµοσίων 

Έργων στους για το έτος 2019 υπό διαµόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 

5 & 6 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (µε την διαδικασία της 

Απευθείας ανάθεσης) µέσω δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δηµοσίων συµβάσεων 

έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 

υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας  

τους ενδιαφερόµενους Εργολήπτες και Μελετητές ∆ηµοσίων Έργων που επιθυµούν να 

συµπεριληφθούν στους υπό διαµόρφωση καταλόγους για το έτος 2019 του άρθρου 118 παρ. 5 

&6 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων µέσω δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης: 

έργων σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων 

(άρθρο 100 & 103 του Ν.3669/08) 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ  

µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστηµονικών υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας στις παρακάτω κατηγορίες µελετών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (του Άρθρου 2 του Ν4412/2016 ) 

Πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες.(2)  

Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων. (6) 

Ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες (διαµόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

αποκατάστασης µνηµείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισµών και

� polites@kalamata.gr          

 

2019 

Ενδιαφερόµενους Εργολήπτες 

και Μελετητές ∆ηµοσίων Έργων 

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφεροµένων Εργοληπτών και Μελετητών ∆ηµοσίων 

Έργων στους για το έτος 2019 υπό διαµόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 

(µε την διαδικασία της 

µέσω δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δηµοσίων συµβάσεων 

έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 

τους ενδιαφερόµενους Εργολήπτες και Μελετητές ∆ηµοσίων Έργων που επιθυµούν να 

του άρθρου 118 παρ. 5 

&6 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων µέσω δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης:  

σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων  

µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

του ∆ήµου Καλαµάτας στις παρακάτω κατηγορίες µελετών  

εξωτερικών χώρων, 

αποκατάστασης µνηµείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισµών και τοπίου). 



www.kalamata.gr    kalamata.gr 

� Στατικές µελέτες (µελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή ειδικών

τεχνικών έργων). (8) «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές µελέτες» (9) 

� Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών τεχνικών

έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων) και κυκλοφοριακές µελέτες. (10)

� Μελέτες λιµενικών έργων. (11)

� Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγµάτων, υδρεύσεων,

αποχετεύσεων) και διαχε

� Ενεργειακές µελέτες (14)

� Μελέτες Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών Εγκαταστάσεων. (18)

� Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνες. (20)

� Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες. (21)

� Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες. (22)

� Περιβαλλοντικές µελέτες. (27)

 

να υποβάλουν, εντός είκοσι (20)ηµερών 

24-01-2019 σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Καλαµάτας 

(οδός Αθηνών 99-ΤΚ 24134 –∆ηµαρχείο Καλαµάτας

2721360747), είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδροµικά (σφραγίδα ταχυδροµείου), είτε µε 

υπηρεσία ταχυµεταφοράς προσκοµίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού τους πτυχίου 

Μ.Ε.Ε.Π. ή Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του Ν 3669/200

Νοµαρχιακά Μητρώα) ή µελετητικού τους πτυχίου, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ. 

 

Tα παραπάνω υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, 

αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου και τα εξής: 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλαµάτας www.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :  

1. Aίτηση τύπου Ι για έργα  

2. Αίτηση Τύπου ΙΙ για µελέτες & παροχή 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 

υπηρεσιών                                  
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Στατικές µελέτες (µελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή ειδικών

«Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές µελέτες» (9) 

ινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών τεχνικών

έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων) και κυκλοφοριακές µελέτες. (10)

Μελέτες λιµενικών έργων. (11) 

Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγµάτων, υδρεύσεων,

αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων. (13) 

Ενεργειακές µελέτες (14) 

Μελέτες Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών Εγκαταστάσεων. (18) 

Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνες. (20)

Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες. (21) 

Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες. (22) 

Περιβαλλοντικές µελέτες. (27) 

να υποβάλουν, εντός είκοσι (20)ηµερών από την παρούσα ανακοίνωση, ήτοι µέχρι τις 

σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Καλαµάτας 

∆ηµαρχείο Καλαµάτας-,τηλ Γραφείου Πρωτοκόλλου 

είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδροµικά (σφραγίδα ταχυδροµείου), είτε µε 

προσκοµίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού τους πτυχίου 

Μ.Ε.Ε.Π. ή Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του Ν 3669/200

Νοµαρχιακά Μητρώα) ή µελετητικού τους πτυχίου, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ. 

α παραπάνω υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ατοµικά, εξωτερικά του οποίου θα 

αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου και τα εξής: 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλαµάτας www.

Αίτηση Τύπου ΙΙ για µελέτες & παροχή 

λοιπών συναφών επιστηµονικών 

                                   

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

� polites@kalamata.gr          

Στατικές µελέτες (µελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή ειδικών 

«Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές µελέτες» (9)  

ινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών τεχνικών 

έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων) και κυκλοφοριακές µελέτες. (10) 

Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγµάτων, υδρεύσεων, 

Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνες. (20) 

από την παρούσα ανακοίνωση, ήτοι µέχρι τις    

σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Καλαµάτας 

ίου Πρωτοκόλλου 

είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδροµικά (σφραγίδα ταχυδροµείου), είτε µε 

προσκοµίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού τους πτυχίου 

Μ.Ε.Ε.Π. ή Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του Ν 3669/2008(πρώην 

Νοµαρχιακά Μητρώα) ή µελετητικού τους πτυχίου, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ.  

εξωτερικά του οποίου θα 

αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου και τα εξής:  

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλαµάτας www.kalamata.gr  

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (τύπου Ι)
  
 
 
 
 
 
Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα  
 
 
∆ιακριτικός τίτλος (εφ’ όσον υπάρχει) 
 
 
∆ιεύθυνση  
 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας  
 
 
Fax επικοινωνίας  
 
 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  
 
 
Κινητό τηλέφωνο (προαιρετικά) 
 
 
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 
 
 
A.∆.Τ.  
 
 
Αρµόδια ∆.Ο.Υ.  
 
 
 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ …………………………2018
 

 

 

 

 

kalamata.gr   kalamata_GR    � 2721360700    � 2721360760  �

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (τύπου Ι) 

 

∆ιακριτικός τίτλος (εφ’ όσον υπάρχει)  

Κινητό τηλέφωνο (προαιρετικά)  

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ …………………………2018 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  

ΠΡΟΣ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση ενδιαφέροντος 

 

Παρακαλώ όπως µε εγγράψετε στον 

Κατάλογο Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 

των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016 για την κατηγορία έργου: 

1. 

…………………………………………

2. 

…………………………………………

3. 

…………………………………………

4. 

…………………………………………

5. 

…………………………………………

 

Συνηµµένα υποβάλλω 

εργοληπτικού µου πτυχίου (Μ.Ε.Ε.Π. / 

Mητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων) 

 

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

� polites@kalamata.gr          

 

ΠΡΟΣ: 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΘΕΜΑ: Αίτηση ενδιαφέροντος  

Παρακαλώ όπως µε εγγράψετε στον 

Κατάλογο Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 

των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016 για την κατηγορία έργου:  

………………………………………………………………….…  

………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………….…  

………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………….… 

Συνηµµένα υποβάλλω αντίγραφο του 

εργοληπτικού µου πτυχίου (Μ.Ε.Ε.Π. / 

Mητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων) .  

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (τύπου ΙΙ)
  
 
 
 
 
 
Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα  
 
 
∆ιακριτικός τίτλος (εφ’ όσον υπάρχει) 
 
 
∆ιεύθυνση  
 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας  
 
 
Fax επικοινωνίας  
 
 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  
 
 
Κινητό τηλέφωνο (προαιρετικά) 
 
 
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 
 
 
A.∆.Τ.  
 
 
Αρµόδια ∆.Ο.Υ.  
 
 
 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ …………………………2018
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (τύπου ΙΙ) 

 

∆ιακριτικός τίτλος (εφ’ όσον υπάρχει)  

Κινητό τηλέφωνο (προαιρετικά)  

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ …………………………2018 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  

 

ΠΡΟΣ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση ενδιαφέροντος 

 

Παρακαλώ όπως µε εγγράψετε στον Κατάλογο 

Μελετητών ∆ηµοσίων Έργων/Τεχνικών

Επιστηµονικών Συµβούλων των παρ. 5 και

άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για την κατηγορία 

µελέτης:  

1. …………………………………………

2. …………………………………………

3. …………………………………………

4. …………………………………………

5. …………………………………………

 

Συνηµµένα υποβάλλω αντίγραφο του µελ
µου πτυχίου. 
 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

� polites@kalamata.gr          

ΠΡΟΣ: 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΘΕΜΑ: Αίτηση ενδιαφέροντος  

Παρακαλώ όπως µε εγγράψετε στον Κατάλογο 

Έργων/Τεχνικών- 

Επιστηµονικών Συµβούλων των παρ. 5 και 6 του 

/2016 για την κατηγορία 

1. ………………………………………………………………….…  

2. ………………………………………………………………….… 

3. ………………………………………………………………….…  

4. ………………………………………………………………….… 

5. ………………………………………………………………….… 

Συνηµµένα υποβάλλω αντίγραφο του µελετητικού 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
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