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ΠΡΟΚΛΗΗ έηοσς 2019
Για ηην καηάρηιζη καηαλόγων ενδιαθερομένων ανά καηηγορίες έργων, μελεηών, παροτής
ηετνικών και λοιπών ζσναθών επιζηημονικών σπηρεζιών, έηοσς 2019 (βάζει ηης παρ. 5 ηοσ
Άρθροσ 118 ηοσ Ν. 4412/2016)
Ο Δήκνο Μεγαιόπνιεο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηάξηηζε θαηαιόγσλ ελδηαθεξνκέλσλ
αλά θαηεγνξίεο έξγσλ, κειεηώλ, παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ,
γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ησλ αληίζηνηρσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
κέζσ ηεο δηελέξγεηαο δεκόζηαο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο, όπσο θαζνξίδεηαη εηδηθόηεξα ζηηο
παξαγξάθνπο 5 & 6 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016, για ηο έηος 2019
ΚΑΛΔΙ
ηνπο ππνςεθίνπο Αλαδόρνπο, λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνπο
θαηαιόγνπο ηνπ Δήκνπ Μεγαιόπνιεο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο έξγσλ ή κειεηώλ ή
παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ.
Οη θαηεγνξίεο έξγσλ θαη κειεηώλ είλαη νη παξαθάησ:
Α. ΔΡΓΑ
01. Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ
02. Οδνπνηίαο
03. Οηθνδνκηθώλ
04. Πξαζίλνπ
05. Υδξαπιηθώλ
Β. ΜΔΛΔΣΔ
01. Φσξνηαμηθέο θαη ξπζκηζηηθέο κειέηεο (01)
02. Πνιενδνκηθέο θαη ξπκνηνκηθέο κειέηεο (02)
03. Αξρηηεθηνληθέο κειέηεο θηηξηαθώλ έξγσλ (06)
04. Εηδηθέο αξρηηεθηνληθέο κειέηεο (07)
05. Σηαηηθέο κειέηεο (08)
06. Μεραλνινγηθέο, ειεθηξνινγηθέο θαη ειεθηξνληθέο κειέηεο (09)
07. Μειέηεο ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ θαη θπθινθνξηαθέο κειέηεο (10)
08. Μειέηεο πδξαπιηθώλ έξγσλ θαη δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ(13)
09. Ελεξγεηαθέο κειέηεο (14)
10. Μειέηεο ηνπνγξαθίαο (16)
11. Γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο θαη γεσθπζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο (20)
12. Γεσηερληθέο κειέηεο θαη έξεπλεο (21)

13. Εδαθνινγηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο (22)
14. Πεξηβαιινληηθέο κειέηεο (27)
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε ηεο
παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζηελ ηζηνδειίδα ηνπ Δήκνπ Μεγαιόπνιεο, δειαδή έσο θαη 28 Ιαλνπαξίνπ
2019, ζρεηηθή αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζπλνδεπόκελε από ππεύζπλε δήισζε (νη νπνίεο
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα, κε ππνρξεσηηθή ηελ αλαγξαθή ηνπ Αξηζκνύ Φνξνινγηθνύ
Μεηξώνπ), ζην πξσηόθνιιν ηνπ Δήκνπ Μεγαιόπνιεο (Σηαζνπνύινπ & Π. Κεθάια 10, 22200
Μεγαιόπνιε). Η αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθν πηπρίνπ ΜΕΕΠ ή Μεηξώνπ
Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήησλ ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Ν.3669/2008 (πξώελ Ννκαξρηαθώλ
Μεηξώσλ) ή κειεηεηηθό πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην νηθείν Επηκειεηήξην, ην νπνίν λα
επξίζθεηαη ζε ηζρύ.
Τα παξαπάλσ ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, εμσηεξηθά ηνπ νπνίνπ ζα
αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ηα εμήο:
ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
«ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
ΔΡΓΩΝ, ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ
ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΣΟΤ Ν.4412/2016»
Η ππνβνιή ηνπ θαθέινπ κπνξεί λα γίλεη είηε απηνπξνζώπσο είηε ηαρπδξνκηθά (ζθξαγίδα
ηαρπδξνκείνπ) είηε κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο.
Η παξνύζα πξόζθιεζε δεκνζηεύεηαη ζηηο 08-01-2019 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Μεγαιόπνιεο
(megalopoli.gov.gr).
σνημμένα :
 Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
 Υπεύζπλε Δήισζε
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