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Αρ. Πρωτ.: 3141                 Χανιά, …06/07/2016 
                                                                                         Αναρτητέο στο Διαδίκτυο 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ – ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Δ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ  

«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ  ΠΑΛΑΙΑ  ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΗ  ΛΑΥΙΑΝΩΝ. ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ  

ΝΔΑ  ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΝΓΔΗ  ΣΗ  ΜΔ  ΣΑ  ΓΙΚΣΤΑ  ΤΓΡΔΤΗ  

ΣΗ  Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α.» 

ΚΑΣΑ ΣΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10, (§2,στ) τος Ν. 3316/05 

 

Ο Οπγανισμόρ Ανάπτςξηρ Κπήτηρ Α.Δ. (Αναθέτοςσα Απσή), λαμβάνονταρ ςπότη: 
 

α) ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 10, παπάγπαθορ 2, εδάθιο ζη, ηος ν. 3316/2005 όπυρ 

ηποποποιήθηκε με ηον ν. 3481/2006 και ιζσύει, 

β) ηην με απιθμ. 10/2016 Γ Θέμα ΖΓ Λο5 Απόθαζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος 

Ο.Α.Θ. Α.Δ. 

γ) ηην με απιθμ. ππυη. 8971/23-02-2016 Ππογπαμμαηική ύμβαζη μεηαξύ ηηρ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΞΟΝΑ 

(Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α.) και Ο.Α.Κ. Α.Δ. 

δ) ηην με απιθμ. …4/2016 Σ Θέμα 4 Γιεύθςνζηρ Τδπαςλικών Έπγυν θεηική 

γνυμοδόηηζη ηος Σεσνικού ςμβοςλίος ηος Ο.Α.Θ. Α.Δ. 

 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ 
 

Τποτηθίοςρ για εκδήλυζη ενδιαθέπονηορ για ζςμμεηοσή ζε διαδικαζία 

διαππαγμάηεςζηρ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ πεπίπηυζηρ ζη’ ηηρ παπαγπάθος 2 ηος 

άπθπος 10 ηος Λ. 3316/05, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 3481/2006 και ιζσύει, για ηην 

ανάθεζη ηηρ εκπόνηζηρ μελέηηρ με ηίηλο «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ  ΠΑΛΑΙΑ  

ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΗ  ΛΑΥΙΑΝΩΝ. ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ  ΝΔΑ  ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΗ ΚΑΙ 

ΓΙΑΤΝΓΔΗ  ΣΗ  ΜΔ  ΣΑ  ΓΙΚΣΤΑ  ΤΓΡΔΤΗ  ΣΗ  Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α.», με 

πποεκηιμώμενη καη’ αποκοπήν αμοιβή 29.349,03  εςπώ, πλέον Φ.Π.Α.  

 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία διαππαγμάηεςζηρ έσοςν όζοι είναι μελεηηηέρ 

δημοζίυν έπγυν και διαθέηοςν μελεηηηικά πηςσία για ΜΔΛΔΣΔ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

(κατηγοπία μελέτηρ 13), ηάξηρ Α’ και άνυ. 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ςποβάλοςν αιηήζειρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη 

ζςμμεηοσή ηοςρ ζηη διαδικαζία διαππαγμάηεςζηρ ζηο Ππυηόκολλο ηος Οπγανιζμού 

Ανάπηςξηρ Θπήηηρ Α.Δ. (Γολγοθά 2, Όαζη Βαπςπέηπος, 73100 Υανιά). Αιηήζειρ γίνονηαι 

δεκηέρ μόνο εάν ςποβληθούν ηο απγόηεπο ενηόρ 5 επγάζιμυν ημεπών από ηην 

ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηηρ παπούζαρ ζηην ιζηοζελίδα ηος Οπγανιζμού Ανάπηςξηρ 

Θπήηηρ Α.Δ. (www.oakae.gr), δηλαδή από ηην  07  Ηοςλίος 2016 έυρ και ηην 13 Ηοςλίος 

2016. 

  

Για επυηήμαηα ζσεηικά με ηην διαδικαζία διαππαγμάηεςζηρ, οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν 

να απεςθύνονηαι ζηον Οπγανιζμό Ανάπηςξηρ Θπήηηρ Α.Δ. 

Απμόδιορ ςπάλληλορ για επικοινυνία: κ.Δςζηπάηιορ Κηλιδάκηρ , ηηλ. 2821029214. 

http://www.oakae.gr/


2 
 

Οι ενδιαθεπόμενοι δύνανηαι να έσοςν, καηόπιν ζσεηικήρ αίηηζήρ ηοςρ πος καηαηίθεηαι 

ζηο Ππυηόκολλο ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ, ππόζβαζη ζηο πεπιεσόμενο ηος Φακέλος ηος 

Έπγος. 

Οι αιηήζειρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνοςν επί ποινή αποκλειζμού ηα ακπιβή ζηοισεία ηος 

ενδιαθεπόμενος και ηος νομίμος εκπποζώπος ηος, καθώρ και ζσεηικά ζηοισεία 

επικοινυνίαρ και να ζςνοδεύονηαι από: 

 Πηςσίο καηάηαξηρ ζηην καλούμενη καηηγοπία και ηάξειρ μελέηηρ,  

 Θαηάλογο ηυν κςπιοηέπυν παπόμοιυν μελεηών πος έσει εκπονήζει ή έσει 

ζςμμεηάζσει ζηην εκπόνηζη ο ενδιαθεπόμενορ καηά ηην πποηγούμενη πενηαεηία. 

 

Ο έλεγσορ και η αξιολόγηζη ηυν αιηήζευν θα γίνει από 3μελή Δπιηποπή Αξιολόγηζηρ – 

Γιαππαγμάηεςζηρ. 

Από ηη διαδικαζία αξιολόγηζηρ θα πποκύτοςν ηοςλάσιζηον ηπειρ (3) ςποτήθιοι για 

διαππαγμάηεςζη, εθόζον ςπάπσει επαπκήρ απιθμόρ ςποτηθίυν με ηα νόμιμα πποζόνηα. 

 

Ο ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ 

 

ΘΑΕΑΖ ΦΩΣΖ 

 

ΘΟΗΛΟΠΟΗΖΖ: 

 ΥΑΛΗΩΣΗΘΑ ΛΔΑ, ΥΑΛΗΑ                      

 ΡΔΘΔΚΛΗΩΣΗΘΑ ΛΔΑ, ΡΔΘΤΚΛΟ 

 ΛΔΑ ΘΡΖΣΖ, ΖΡΑΘΙΔΗΟ 

 www.oakae.gr 

 

 

 


