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ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Προς: Εργολήπτες και Μελετητές
Δημοσίων Έργων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Κώδικας: 243 00 Φιλιατρά
Πληροφορίες: Χαρ . Δημοπ ούλ ου
Τηλέφωνο:

27610 33581

E-mail:

chdim op@ t eem ail. gr

Θέμα: Πρόσκληση για εγγραφή Ενδιαφερόμενων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων
στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν.4412/16 για την
επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης ) μέσω δημόσιας
ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων ,μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας.
Καλούμε

τους

ενδιαφερόμενους

Εργολήπτες

Δημοσίων

Έργων

που

επιθυμούν

να

συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν.4412/16
για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης :
1) Για δημόσιες συμβάσεις έργων σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες
έργων:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο100 &103 του Ν.3669/08)


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ



ΟΔΟΠΟΙΙΑ



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

2) Για δημόσιες

συμβάσεις μελετών και

παροχής τεχνικών και

λοιπών συναφών

επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας στις παρακάτω κατηγορίες μελετών :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (του Άρθρου 2 του Ν. 3316/2005)

Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (6)
Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
αποκατάσταση μνημείων ) (7)
Στατικές μελέτες ( μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων ) (8)

Μηχανολογικές ,ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές μελέτες . (9)
Γεωτεχνικές Μελέτες και έρευνες (21)
Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό Διάταγμα υπ΄. αριθ. 256/1998). (27)

να υποβάλλουν ,εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση ,ήτοι μέχρι 28/05/2017
σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο του Δήμου Τριφυλίας (Δημαρχείου 2
,Κυπαρισσία) .Πληροφορίες κ.

Χαρά Δημοπούλου, τηλέφωνο 2761033581, προσκομίζοντας

αντίγραφο του πτυχίου (ΜΕΕΠ /πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή το μελετητικό τους πτυχίο το οποίο
θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Συνημμένα : 1.Αιτηση τύπου Ι για έργα.
2. Αίτηση τύπου ΙΙ για μελέτες & παροχή τεχνικών και Λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών.
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