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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΜΕΣΩ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

(Ν.4412/2016 , άρθρο 118,παρ.5) 

 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

 

ΚΑΛΕΙ 

 

τους ενδιαφερόµενους µελετητές ∆ηµοσίων Έργων που επιθυµούν να εγγραφούν στους υπό 

κατάρτιση καταλόγους µελετητών σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες  : 

 

     ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

- (8)  Στατικές µελέτες 

- (9)  Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές µελέτες 

- (21) Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες 

 

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση , υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα,   

 η οποία θα απευθύνεται προς την ∆/νση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 

(dasam@thessaloniki.gr) έως και την ∆ευτέρα 8 Μαρτίου 2021 ,ώστε να µπορούν να 

συµµετέχουν στις δηµόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις για επιλογή αναδόχων ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων Μελετών , των παρ.5 & 6  του άρθρου 118 του Ν.4412/2016,  για το έτος 2021. 

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το Α.Φ.Μ. και να επισυνάπτεται 

αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή αντίγραφο µελετητικού πτυχίου που βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

ηµεροµηνία υποβολής και το οποίο θα τεκµηριώνει την δυνατότητα συµµετοχής του αιτούντος 

στον υπό σύνταξη κατάλογο. 

 

 

 

 

 

 



Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για 

χρονικό διάστηµα 20 ηµερών.   

 

 
 Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων  

   

 

 

 

  Εφραίµ Κυριζίδης 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή   

- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων - Γενικό ∆/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών 

- Τµ. Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών  

- ∆/νση ∆ιαφάνειας & Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών/Τµ. ∆ιαφάνειας   

   ( µε την παράκληση της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης  

      Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ) 

- ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών 

- Τµήµα Επιχειρησιακού σχεδιασµού Τεχνικών Υπηρεσιών 

- Γ. Σταυροπούλου 

- Ε. Κοζάτη  
   

Ακριβές Αντίγραφο
∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών - ∆04
Gkouletsou Kalliopi
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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