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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 O Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων 
για την εκπόνηση μελετών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με απευθείας 
ανάθεση, για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

 

[16] Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, 
Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, 
Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές) 

 

[21] Γεωτεχνικές μελέτες και Έρευνες 

[27] Περιβαλλοντικές Μελέτες 

[13] Μελέτες Υδραυλικών έργων 

[20] Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές & Γεωφυσικές Μελέτες και 
Έρευνες. 

 

[2] Πολεοδομικές  και Ρυμοτομικές μελέτες 

 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ηρακλείου, μέχρι την Παρασκευή 18-08-2020 και ώρα 14:00 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του 
Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο. 

 
Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του 
ενδιαφερόμενου και τα εξής: 



 

Για τους ενδιαφερόμενους η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, 
θα συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου μελετητή / γραφείου μελετών, που πρέπει να είναι 
σε ισχύ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επίσης επισυνάπτεται στην 
παρούσα. 

 
Πέραν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 118 του 
ν.4412/2016, τίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας ανά κατηγορία 
μελέτης, τις οποίες θα πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για την εγγραφή τους στους 
καταλόγους. 

 

 
Κατηγορία μελέτης 

Παρόμοιες μελέτες τις οποίες θα πρέπει να έχουν εκπονήσει 
οι οικονομικοί φορείς την τελευταία πενταετία (5) από τη 

δημοσίευση της πρόσκλησης 

Μελέτες τοπογραφίας (κατ. 16) Να έχει εκπονήσει τουλάχιστον μία μελέτη κτηματογράφησης 
για Δημόσιο Φορέα κατά την τελευταία πενταετία. 

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

Να έχει εκπονήσει τουλάχιστον μια μελέτη γεωλογικής 
καταλληλόλητας στο πλαίσιο πολεοδομικής μελέτης.  

Περιβαλλοντικές μελέτες (κατ. 27) Να έχει εκπονήσει τουλάχιστον μία Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΠΠΔ ή ΜΠΕ) για διευθέτηση ρέματος για Δημόσιο 
Φορέα κατά την τελευταία πενταετία. 

Μελέτες Υδραυλικών έργων  (κατ. 13) Να έχει εκπονήσει τουλάχιστον δύο (2) μελέτες οριοθέτησης 
και διευθέτησης ρέματος για Δημόσιο Φορέα κατά την 
τελευταία πενταετία. 

 

Πολεοδομικές  και Ρυμοτομικές 
μελέτες (κατ. 2 ή κατ. 1) 

Να έχει εκπονήσει τουλάχιστον μία πολεοδομική μελέτη κατά την 
τελευταία πενταετία 

 

Για την απόδειξη των ανωτέρω απαιτήσεων ειδικής τεχνικής ικανότητας ανά κατηγορία 
μελέτης, απαιτείται η προσκόμιση (μαζί με την αίτηση, μέσα στον σφραγισμένο φάκελο) των 
σχετικών εγκριτικών αποφάσεων ή των σχετικών βεβαιώσεων της αρμόδιας για την έγκριση 
της μελέτης Υπηρεσίας ή του εργοδότη. 

 

 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου  

 

ΠΡΟΣ: 
 

ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

«για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το 

άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016» 



(www.heraklion.gr ). 
 
 
 
 
 

        
Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 
 
 



ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 

1. Υποδείγματα Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

2. Υπεύθυνη Δήλωση 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

 
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου Ηρακλείου  
2. Γραφείο Αντιδημάρχου Πολεοδομίας  

 


