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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καλαμάτα       21-1-2021

Πληροφορίες
Ταχ. 
Διεύθυνση
Τηλ.
FAX
E-mail

:
:

:
:
:

Αδαμοπούλου Π.
Αθηνών 99
24134, Καλαμάτα 
2721 3 60872
2721 3 60708 
texnyp@kalamata.gr

ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους Εργολήπτες

και Μελετητές Δημοσίων Έργων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων 

Έργων στους για το έτος 2021 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 Δήμου Καλαμάτας 

Ο Δήμος Καλαμάτας

Καλεί  τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να 

συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους για το έτος 2021 του άρθρου 118 παρ. 5 

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

1. για δημόσιες συμβάσεις έργων σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

 ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 ΠΡΑΣΙΝΟΥ

http://www.kalamata.gr/
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 ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

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

επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου 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 τοπίου). 

(7)

 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 διαχείρισης υδατικών πόρων. (13)

 Ενεργειακές μελέτες (14)

 Μελέτες τοπογραφίας (16)

 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)

 Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)

 Περιβαλλοντικές μελέτες. (27)

 Μελέτες συστημάτων Πληροφορικής και Δικτύων (28)

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

10-02-2021     σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του Δήμου 

Καλαμάτας (οδός Αθηνών 99-ΤΚ 24134 –Δημαρχείο Καλαμάτας-,τηλ. Γραφείου Πρωτοκόλλου 

2721360746), 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 3669/2008(πρώην 

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

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

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

http://www.kalamata.gr/
mailto:polites@kalamata.gr
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

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

ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

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

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

1. Aίτηση τύπου Ι για έργα 

2. Αίτηση Τύπου ΙΙ για μελέτες & παροχή τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών   

http://www.kalamata.gr/
mailto:polites@kalamata.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60096315346509bbc09d367d στις 22/01/21 07:55

www.kalamata.gr    kalamata.gr   kalamata_GR     2721360700    2721360760  polites@kalamata.gr         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (τύπου Ι)
 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 

Διακριτικός τίτλος (εφ’ όσον υπάρχει) 

Διεύθυνση 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 

Fax επικοινωνίας 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Κινητό τηλέφωνο (προαιρετικά) 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

A.Δ.Τ. 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ …………………………2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 

ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ: Αίτηση ενδιαφέροντος 

Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στον 

Κατάλογο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016 για την κατηγορία έργου: 

1. 

………………………………………………………………….… 

2. 

………………………………………………………………….…

3. 

………………………………………………………………….… 

4. 

………………………………………………………………….…

5. 

………………………………………………………………….…

Συνημμένα υποβάλλω αντίγραφο του 

εργοληπτικού μου πτυχίου (Μ.Ε.Ε.Π. / 

Mητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων) . 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

http://www.kalamata.gr/
mailto:polites@kalamata.gr
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (τύπου ΙΙ)
 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 

Διακριτικός τίτλος (εφ’ όσον υπάρχει) 

Διεύθυνση 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 

Fax επικοινωνίας 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Κινητό τηλέφωνο (προαιρετικά) 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

A.Δ.Τ. 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ …………………………2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 

ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ: Αίτηση ενδιαφέροντος 

Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στον Κατάλογο 

Μελετητών Δημοσίων Έργων/Τεχνικών- 

Επιστημονικών Συμβούλων των παρ. 5 και 6 του 

άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για την κατηγορία 

μελέτης: 

1. ………………………………………………………………….… 

2. ………………………………………………………………….…

3. ………………………………………………………………….… 

4. ………………………………………………………………….…

5. ………………………………………………………………….…

Συνημμένα υποβάλλω αντίγραφο του μελετητικού 
μου πτυχίου.

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

http://www.kalamata.gr/
mailto:polites@kalamata.gr
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