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Θέμα : Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων έτους 2018 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία 
έργου/μελέτης κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) 
 
  
  
Ο Δήμος Περιστερίου, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων έτους 2018 
ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργου/μελέτης για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές 
κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (απευθείας 
ανάθεση σύμβασης μέχρι €20.000,00), και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 
466/2.3.2017 (ΦΕΚ 900 Β/17.3.2017), 

ΚΑΛΕΙ 

Α. κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή Δημοσίων Έργων που επιθυμεί να εγγραφεί στον 
κατάλογο για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, στις ακόλουθες κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 παρ. 3 εδ. 
(15) του ν. 4412/2016: 

 Χωροταξικές και Ρυθμιστικές μελέτες (κατηγορία 1) 

 Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες (κατηγορία 2) 

 Αρχιτεκτονικές μελέτες (κατηγορία 6) 

 Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (κατηγορία 7) 

 Στατικές μελέτες (κατηγορία 8) 

 Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές μελέτες (κατηγορία 9) 

 Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες (κατηγορία 10) 

 Μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων (κατηγορία 13) 

 Ενεργειακές μελέτες (κατηγορία 14) 



 Μελέτες τοπογραφίας (κατηγορία 16) 

 Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (κατηγορία 21) 

 Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 
(κατηγορία 25), και 

 Περιβαλλοντικές μελέτες (κατηγορία 27) 

 
Β. κάθε ενδιαφερόμενο εργολήπτη Δημοσίων Έργων που επιθυμεί να εγγραφεί στον 

κατάλογο για την ανάθεση έργων, στις ακόλουθες κατηγορίες έργων του άρθρου 100 παρ. 
1 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 Οδοποιίας  

 Οικοδομικών 

 Υδραυλικών 

 Ηλεκτρομηχανολογικών 

 Βιομηχανικών και Ενεργειακών 

 Έργα καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού και Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων 

 Έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 Έργα πρασίνου 

 

να υποβάλει σχετική αίτηση είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου Περιστερίου (Δημαρχείο 
Περιστερίου, Πλ. Δημοκρατίας 1, 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ή Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Περιστερίου, Δημοσθένους 11-13 & Παρασκευοπούλου, 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) είτε ηλεκτρονικά 
στο e-mail: tmee@peristeri.gr, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, ήτοι 
μέχρι και την Τετάρτη 07.02.2018. 

Η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από αντίγραφο 
μελετητικού ή εργοληπτικού (ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού) πτυχίου αντίστοιχα, που πρέπει να είναι σε 
ισχύ. 
 
 
 
 Ο Αντιδήμαρχος  
 
 
 
 ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 
Συνημμένα: 
Υπόδειγμα αίτησης 
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