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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών - 

Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης, κατά 

το  άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ 466. 

 

Ο Δήμος Πεντέλης προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων ανά 

κατηγορίες Έργων, Μελετών - Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, 

για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω της διενέργειας δημόσιας 

ηλεκτρονικής κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016  

και την Υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466-ΦΕΚ 900 Β’/17-3-2017, για το έτος 2020 

ΚΑΛΕΙ 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους του 

Δήμου Πεντέλης, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες Έργων, Μελετών –Παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: 

 

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ και ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (άρθρο 2, παρ. 3, εδάφιο 15, του ν. 4412/2016) 

 

• Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες (κατ.1) 

•Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες  

•Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων (κατ.6) 

•Στατικές Μελέτες (κατ.8) 

•Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές (κατ.9) 

•Μελέτες Υδραυλικών Έργων (κατ.13) 

•Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες (κατ.20) 

•Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (κατ.21) 

•Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες (κατ.22) 

•Δασικές Μελέτες (κατ.24) 

•Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου (κατ.25) 

•Μελέτες Συστημάτων Πληροφορικής και Δικτύων (κατ.28) 

 

Β. ΕΡΓΑ (άρθρο 2, παρ. 1, εδάφιο 7, του ν. 4412/2016) 

•Οικοδομικά  

•Υδραυλικά  

•Ηλεκτρομηχανολογικά  
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Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν σχετική αίτηση 

(υποδείγματα της οποίας επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση), εντός είκοσι (20) ημερών από 

την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Πεντέλης (penteli.gov.gr), 

ήτοι μέχρι 30-08-2020. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου είτε 

αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, μέσα 

σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου 

και τα εξής:  

«Αίτηση συμμετοχής στους καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016 Δήμου Πεντέλης 

έτους 2020». Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο πτυχίου σε ισχύ 

(πτυχίο ΜΕΕΠ, ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του ν. 3669/2008-

πρώην Νομαρχιακών Μητρώων-ή Μελετητικό πτυχίο αναλόγως) που θα αποδεικνύει τη δυνατότητα 

συμμετοχής του αιτούντος στον υπό σύνταξη κατάλογο. 

 

Εναλλακτικά τα παραπάνω δικαιολογητικά (αίτηση και αντίγραφο μελετητικού/εργοληπτικού 

πτυχίου) μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρωτόκολλο του Δήμου 

mainprotocol@penteli.gov.gr με θέμα: «Αίτηση συμμετοχής του ………….(ονοματεπώνυμο) στους 

υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016 Δήμου Πεντέλης έτους 2020». 

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη ή να 

συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντος 

(μέσω της ηλ. πλατφόρμας www.gov.gr) στην οποία θα αναφέρεται ότι τα στοιχεία που αναγράφονται 

στην αίτηση είναι αληθή.  

  

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο του Δήμου (penteli.gov.gr). 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ 

                      

Συνημμένα:  1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα. 

2. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μελέτες. 
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