
 

 

Απ. Ππυη-Γιακ:      6302/37/2016/        Χανιά,             06/12/2016 

Πληποθ: Δ.Μηλιδάκηρ          ΑΓΑ: 7ΜΓΣΟΞ5Ψ-Ο77 

Τηλ : 28210-29214                  Αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο  

         ΑΓΑΜ: 16PROC005518324 

Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού 37/2016 

Ο Οπγανιζμόρ Ανάπηςξηρ Κπήηηρ (Ο.Α.Κ. Α.Δ.), ενεπγώνηαρ ωρ Αναθέηοςζα Απσή, - 

πποκηπύζζει ζςνοπηικό διαγωνιζμό, με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από 

οικονομική άποτη πποζθοπά, για ηην επιλογή Αναδόσος για ηην  παποσή ηηρ ςπηπεζίαρ: 

«Διδικόρ Σύμβοςλορ για ηην παπακολούθηζη και αξιολόγηζη ηυν δοκιμών ποιοηικού 

ελέγσος ςλικών και επγαζιών καηαζκεςήρ ηυν έπγυν: «Ολοκλήπυζη ηος ημήμαηορ Αγία 

Βαπβάπα-Απομαπμά», «Καηαζκεςή έπγυν ζύνδεζηρ κόμβος Μοςπνιών ηος Β.Ο.Α.Κ με ηην 

πόλη ηυν Χανίυν», έπγυν ππογπάμμαηορ οδικήρ αζθάλειαρ και άλλυν και επιππόζθεηα 

ηη ζςνδπομή ζε θέμαηα ποιοηικού ελέγσος ηυν επιβλεπόνηυν ζηα παπαπάνυ έπγα όπυρ 

επίζηρ ηη ζςνδπομή ηυν επιβλεπόνηυν ζε θέμαηα ελέγσος πληπόηηηαρ ππογπαμμάηυν 

ποιόηηηαρ ηυν γευηεσνικών μελεηών πος εκπονούνηαι ζηο Β.Ο.Α.Κ. και Ν.Ο.Α.Κ 

». 

Ο πποϋπολογιζμόρ ανέπσεηαι ζηο ποζό ηων 20.000,00 €, ππο ΦΠΑ. 

  

Οι πιζηώζειρ για ηο έπγο αςηό θα ανηληθούν από ιδίοςρ πόποςρ. 

. 

 

Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό έσοςν θςζικά ή νομικά ππόζωπα ή ζςνεηαιπιζμοί, είηε 
μεμονωμένα είηε με άλλα θςζικά ή νομικά ππόζωπα, ζε Ένωζη ή Σύμππαξη ή Κοινοππαξία, και 
παπέσοςν ανηίζηοισερ ςπηπεζίερ ζσεηικά με ηο ανηικείμενο ηος Γιαγωνιζμού.  

Ζ ζςνολική πποθεζμία για ηην παποσή ηηρ ςπηπεζίαρ είναι δώδεκα (12) μήνερ. 

Ζμεπομηνία έναπξηρ καηάθεζηρ πποζθοπών είναι η  07/12/2016, ημέπα Τεηάπηη  και ώπα 09:00 

Ζμεπομηνία λήξηρ καηάθεζηρ πποζθοπών είναι η 19/12/2016, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 13:00. 

Ο διαγωνιζμόρ θα διενεπγηθεί ζηα γπαθεία ηος Ο.Α.Κ. Α.Δ., ζηην Όαζη Βαπςπέηπος ζηιρ 
19/12/2016, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 13:00. 

 
 

Ανηίηςπο ηηρ Αναλςηικήρ Πποκήπςξηρ και ηων λοιπών ηεςσών ηος διαγωνιζμού διαηίθενηαι από ηα 
γπαθεία ηος Ο.Α.Κ. Α.Δ. (Όαζη Βαπςπέηπος - 73100 Φανιά, απμόδιοι ςπάλληλοι κ. Σαπημανώληρ 
Γεπάζιμορ και κ. Δςζηπάηιορ Μηλιδάκηρ Τηλ 2821029214) καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ, 

από ηην ιζηοζελίδα ηος Οπγανιζμού Ανάπηςξηρ  Κπήηηρ Α.Δ. (www.oakae.gr), από ηην διαύγεια 
https://diavgeia.gov.gr και  από ηο ΚΖΜΓΖΣ www.promitheus.gov.gr. 

 

Ο ΓΗΔΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Δ. 

 

ΚΑΕΑΣΖΣ ΦΩΤΖΣ 

 
 

http://www.oakae.gr/

