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ΠΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 

2018,  σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016 

 
Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», η οποία ιδρύθηκε δυνάμει της διατάξεως της 

παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση 

καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών για την συμμετοχή τους στις δημόσιες ηλεκτρονικές 

κληρώσεις για το έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118, παρ. 5 & 6 

του Ν. 4412/2016 (απευθείας αναθέσεις), 

ΚΑΛΕΙ 

τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον υπό 

διαμόρφωση κατάλογο, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   έως και 

την Δευτέρα 16.04.2018. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τις κατηγορίες 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις οποίες 

ενδιαφέρονται και δικαιούνται να συμμετάσχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά -  σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής - τα οποία θα αποδεικνύουν 

και θα τεκμηριώνουν την δυνατότητα συμμετοχής του αιτούντος στον υπό σύνταξη 

κατάλογο. 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αποστέλλεται 

ηλεκτρονικώς είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση filipp@ktyp.gr είτε στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση ioannap@ktyp.gr . 
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 Συνημμένο: Υπόδειγμα Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

                                                                                   

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

                                                        

         
 

Εσωτ. Διανομή :  1. Τμήμα Υποστήριξης Δ.Σ. 
2. Γενική Διεύθυνση Έργων  
3. Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών                                    

 
 

  Βασίλειος Καραγιάννης 
 

          
 


