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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό
διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων
μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων μελετών του Δήμου
Αιγιαλείας.

Ο Δήμος Αιγιαλείας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων
ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες μελετών με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, μέσω
δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έτος 2019, καλεί τους ενδιαφερόμενους μελετητές
Δ.Ε. που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118
παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω
κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
•

Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες

•

Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες

•

Μελέτες τοπογραφίας

Να υποβάλουν εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση,
υπεύθυνη δήλωση και πίνακα οικονομικού φορέα (επισυνάπτονται στην παρούσα) τα οποία
θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο της ΥΔΟΜ του Δήμου Αιγιαλείας (Διεύθυνση: Ρήγα
Φεραίου 78, Αίγιο, Τ.Κ. 25100, τηλ.: 2691362100), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του
μελετητικού πτυχίου το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο να αποδεικνύει ότι έχουν τα
απαραίτητα προσόντα για να συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη κατάλογο.
Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα
αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (επωνυμία του
φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης, ΑΦΜ, ΔOY) και ο κατάλογος της κατηγορίας που
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επιθυμούν να εγγραφούν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου),
είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και την 4η Φεβρουαρίου 2019.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας
http://www.aigialeia.gov.gr
Συνημμένα: 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Υπεύθυνη δήλωση
3. Πίνακα στοιχείων οικονομικού φορέα
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