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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ & ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 

 

 

    Ο Δήμος Ορεστιάδας, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων 
εργοληπτών και μελετητών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις 

των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου και 
μελέτης) για το έτος 2019. 

                                                      

ΚΑΛΕΙ 
  

Α. Τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες δημοσίων έργων που επιθυμούν να εγγραφούν 
στους καταλόγους εργοληπτών, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες 
έργων: 

 
 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 
ΠΡΑΣΙΝΟ 

 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

 
Β. Τους ενδιαφερόμενους μελετητές δημοσίου που επιθυμούν να εγγραφούν στον 
κατάλογο μελετητών στις παρακάτω κατηγορίες: 

 
(1) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές μελέτες 

(2) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες 
(6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων 

(7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες (Διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 
μνημείων, αποκατάστασης – διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου) 
(8) Στατικές μελέτες (μελέτες για τις φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή 

ειδικών τεχνικών έργων) 
(9) Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές 

(10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών 
τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερο-λιμένων και κυκλοφοριακές) 
 

 
 



 

 
(13) Μελέτες υδραυλικών έργων (Εγγειοβελτικών έργων, φραγμάτων υδρεύσεων και 

αποχετεύσεων)  
(14) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές) 
 (16) Μελέτες τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, 

κτηματογραφικές και τοπογραφικές) 
(18) Χημικοτεχνικές μελέτες 

(21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες 
(23) Μελέτες γεωργικές (γεωργοοικονομικές – γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, 
γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) 

(24) Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική 
διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρων,  αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών 

μεταφορικών εγκαταστάσεων) 
(25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 
(27) Περιβαλλοντικές μελέτες 

(28) Μελέτες πληροφορικής και δικτύων 
 

Να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο, έως και την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019. 
 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού 

μητρώου για τους εργολήπτες και μελετητικό για τους μελετητές, το οποίο να είναι σε 
ισχύ και θα κατατεθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ορεστιάδας, Β. Κωνσταντίνου 11, Τ.Κ. 68200 Ορεστιάδα 
 
Πληροφορίες: κ. Καράδαη Παναγιώτα στο τηλ. 2552350345   

 
 

Ο  
Δήμαρχος Ορεστιάδας 

 

 
 

 
Μαυρίδης Βασίλειος 

  


