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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων
Έργων ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο του 179, του Ν. 4555/2018, δύναται να
αναλάβει την υποστήριξη Δήμων που δεν έχουν τεχνική επάρκεια (κύρια νησιώτικών ή
μικρών ορεινών), με τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης
δημοσίων συμβάσεων μελετών των ανωτέρω Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε. προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Μελετητών Δημοσίων
Έργων ανά κατηγορία μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την
επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας
ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων μελετών, για Ο.Τ.Α., στις παρακάτω
κατηγορίες:
Κατηγορίες μελετών:
1. (6)-Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
2. (7)-Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων,
οικισμών και τοπίου
3. (8)-Στατικές μελέτες (μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή
ειδικών τεχνικών έργων)
4. (9)-Μελέτες μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές
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5. (10)-Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών
τεχνικών έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες
6. (11)-Μελέτες λιμενικών έργων
7. (13)-Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων,
υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων
8. (14)-Ενεργειακές Μελέτες, θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων
μορφών ενέργειας
9. (16)-Μελέτες Τοπογραφίας, γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές,
κτηματολογικές και τοπογραφικές.
10. (20)-Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
11. (21)-Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
12. (25)-Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χωρών και Έργων
Πρασίνου
13. (27)-Περιβαλλοντικές Μελέτες Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθ. (256/1998)
Καλεί
Τους ενδιαφερόμενους μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση,

η οποία θα

συνοδεύεται από αντίγραφο του μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός
είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 01.03.2019 στο
πρωτόκολλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στη Δ/νση Μυλλέρου 73-77, 10436, Αθήνα. Οι αιτήσεις
μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην ανωτέρω
διεύθυνση (καταληκτική ημερομηνία, η ημερομηνία παραλαβής ταχυδρομείου) είτε με
fax εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Συνημμένα: Υπόδειγμα Αίτησης Μελετητών Δημοσίων Έργων

Για την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Θεόδωρος Γκοτσόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

