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ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020, 
σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016

O OAK AE προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά 
κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του 
Ν.4412/2016, για το έτος 2020 

ΚΑΛΕΙ

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε μια ή περισσότερες από τις 
παρακάτω κατηγορίες:

Α) Κατηγορίες έργων:
 Οδοποιία
 Οικοδομικά
 Υδραυλικά
 Λιμενικά
 Ηλεκτρομηχανολογικά
 Βιομηχανικά – Ενεργειακά
 Πλωτών Έργων & Εγκαταστάσεων
 Αποκαλύψεως Μεταλλείων
 Καθαρισμού & Επεξεργασίας νερού, υγρών ,στερεών & αερίων αποβλήτων
 Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 Πρασίνου

Β) Κατηγορίες μελετών:
 
Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1)
Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2)
Οικονομικές (3)
Κοινωνικές (4)
Μελέτες οργάνωσης και επιχειρηματικής έρευνας (5)
Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων ( 6)
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Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)
Στατικές (8)
Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές & ηλεκτρονικές (9)
Συγκοινωνιακών έργων (10)
Λιμενικών έργων (11)
Μεταφορικών μέσων (12)
Υδραυλικών έργων (13)
Ενεργειακές (14)
Βιομηχανικές (15)
Τοπογραφίας (16)
Χημικές μελέτες και έρευνες (17)
Χημικής Μηχανικής και Χημικών εγκαταστάσεων (18)
Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες (19)
Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)
Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (21)
Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες (22)
Γεωργικές (23)
Δασικές (24)
Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργα πρασίνου (25)
Αλιευτικές (26)
Περιβαλλοντικές (27)
Πληροφορικής και Δικτύων ( 28)

να υποβάλουν εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης, στην 
Διαύγεια δηλαδή μέχρι και την 26-02-2020, σχετική αίτηση/εις (οι οποίες επισυνάπτονται στην 
παρούσα) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του  OAK AE Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου 73100 και  
ώρα 14:00 μ.μ.

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε 
ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Στον σφραγισμένο 
φάκελο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα 
εξής:

ΠΡΟΣ:

ΟΑΚ ΑΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»

Οι Αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. ή Μητρώο 
Περιφερειακών Ενοτήτων για την περίπτωση των Έργων και αντίγραφο Μελετητικού Πτυχίου για 
την περίπτωση των Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών, τα  
οποία θα είναι σε ισχύ και θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚ ΑΕ έως και την 
προαναφερθείσα προθεσμία.

Για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ
Ο Διευθ. Σύμβουλος

Kαζάσης Φώτης
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Συν.:

 Υπόδειγμα Αίτησης για κατάλογο Έργων.

 Υπόδειγμα Αίτησης για κατάλογο Μελετών – Παροχής Τεχνικών και Λοιπών 
Επιστημονικών Υπηρεσιών
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