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ΠΡΟΚΛΗΗ
Για την κατάρτιςη καταλόγων ενδιαφερομζνων ανά κατηγορίεσ ζργων, μελετών, παροχήσ
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών, ζτουσ 2018 (βάςει τησ παρ.5 του
Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)
Ο Διμοσ Ορχομενοφ προκειμζνου να προχωριςει ςτθ κατάρτιςθ καταλόγων
ενδιαφερομζνων ανά κατθγορίεσ ζργων, μελετϊν, παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν
επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ των
αντίςτοιχων δθμοςίων ςυμβάςεων, μζςω τθσ διενζργειασ δθμόςιασ θλεκτρονικισ κλιρωςθσ,
όπωσ κακορίηεται ειδικότερα ςτισ παραγράφουσ 5 & 6 του άρκρου 118 του ν.4412/2016, για το
ζτοσ 2018
Καλεί
τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ, που ενδιαφζρονται να εγγραφοφν ςτουσ καταλόγουσ του Διμου
Ορχομενοφ ςε μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ ζργων ι μελετϊν ι Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν να
υποβάλουν ςχετικι Αίτθςθ και Τπεφκυνθ Διλωςθ (οι οποίεσ επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και
ςτισ οποίεσ αναγράφεται υποχρεωτικά και ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου ), ςτο πρωτόκολλο
τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Σαχυδρομικι διεφκυνςθ : 28θσ Οκτωβρίου 50, 32300 Ορχομενόσ,
Γραφείο: Πρωτοκόλλου, Σθλζφωνο επικοινωνίασ: 2261351125).
Σα παραπάνω υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, εξωτερικά του οποίου κα
αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλιρθ ςτοιχεία του ενδιαφερομζνου και τα εξισ :
ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΣΟΤ Ν.4412/2016»
είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε ταχυδρομικά (ςφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπθρεςία
ταχυμεταφοράσ ζωσ και τθν Σετάρτη 28 Μαρτίου 2018. Η αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από
αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ι Μθτρϊου Περιφερειακϊν Ενοτιτων των άρκρων 105 & 106 του ν.
3669/2008 (πρϊθν Νομαρχιακϊν Μθτρϊων) ι Μελετθτικό Πτυχίο ι πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο
οικείο Επιμελθτιριο, το οποίο να είναι ςε ιςχφ.
Η παροφςα Πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ορχομενοφ
www.orchomenos.gr, κακϊσ και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων.
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