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ΠΡΟΚΛΗΗ έηοσς 2018
Για ηην καηάρηιζη καηαλόγων ενδιαθερομένων ανά καηηγορίες έργων / μελεηών /
παροτής ηετνικών και λοιπών ζσναθών επιζηημονικών σπηρεζιών, ζύμθωνα µε ηο
άρθρο 118, παρ. 5 ηοσ ν.4412/2016.
Ο Γήμορ Νιζύπος, πποκειμένος να πποσυπήζει ζηην καηάπηιζη καηαλόγυν ενδιαθεπομένυν ανά
καηηγοπίερ έπγυν / μελεηών / παποσήρ ηεσνικών και λοιπών ζςναθών επιζηημονικών ςπηπεζιών για
ηη ζςμμεηοσή ζηιρ δημόζιερ ηλεκηπονικέρ κληπώζειρ ηυν παπ. 5 και 6 ηος άπθπος 118 ηος
ν.4412/2016, για ηο έηορ 2018.
ΚΑΛΕΙ
ηοςρ ςποτήθιοςρ αναδόσοςρ πος ενδιαθέπονηαι να εγγπαθούν ζηοςρ καηαλόγοςρ ηος Γήμος
Νιζύπος, ζε µια ή πεπιζζόηεπερ από ηιρ παπακάηυ καηηγοπίερ έπγυν / μελεηών:
Α. ΜΔΛΔΣΔ
01. Μελέηερ Τδπαςλικών Έπγυν
02. Γευηεσνικέρ Μελέηερ και Έπεςνερ
03. Πεπιβαλλονηικέρ Μελέηερ (Πποεδπικό Γιάηαγμα ςπ΄. απιθ. 256/1998).
Β. ΔΡΓΑ
01. Οικοδομικών
Να ςποβάλλοςν αίηηζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη ζςμμεηοσή ζηον καηάλογο ηυν παπαπάνυ
έπγυν/μελεηών ηος Γήμος Νιζύπος και ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηιρ δημόζιερ ηλεκηπονικέρ κληπώζειρ
ηυν παπ. 5 και 6 ηος άπθπος 118 ηος ν.4412/2016, για ηο έηορ 2018.
Η αίηηζη ππέπει να ζςνοδεύεηαι από μια ςπεύθςνη δήλυζη (επιζςνάπηονηαι ζηην παπούζα),
ανηίγπαθο πηςσίος ΜΔΔΠ ή Νομαπσιακού Μηηπώος ή πιζηοποιηηικό εγγπαθήρ ζηο οικείο
Δπιμεληηήπιο, ηο οποίο να βπίζκεηαι ζε ιζσύ.
Σα παπαπάνυ ςποβάλλονηαι μέζα ζε ζθπαγιζμένο θάκελο, έξυ από ηον οποίο θα αναγπάθονηαι µε
κεθαλαία γπάμμαηα ηα πλήπη ζηοισεία ηος ενδιαθεπόμενος και ηα εξήρ:

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΣΩΝ / ΠΑΡΟΥΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΣΟΤ Ν. 4412/2016».
και παπαδίδονηαι είηε αςηοπποζώπυρ, είηε ηασςδπομικά (ζθπαγίδα ηασςδπομείος), είηε µε ςπηπεζία
ηασςμεηαθοπάρ, έυρ και ηην 05/11/2018 (20 μέπερ από ηη δημοζίεςζη ηηρ ππόζκληζηρ), ζηην
γπαμμαηεία ηος Γήμος Νιζύπος, Μανδπάκι Νιζύπος, ΣΚ. 85303.
Η παπούζα ππόζκληζη δημοζιεύεηαι ζηον δικηςακό ηόπο ηος Γήμος (www.nisyros.gr).
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