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 Σας διαβιβάζουµε περίληψη ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προσδιοριζόµενη αποκλειστικά 
βάσει της χαµηλότερης τιµής, για την προµήθεια προκατασκευασµένου οικίσκου µετά του 
ηλεκτροµηχανολογικού του εξοπλισµού και των συναφών εργασιών τοποθέτησης και 
εγκατάστασης στον Τηλεπικοινωνιακό Σταθµό Σητείας (ΤΣΤ).  

Παρακαλούµε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόµενα µέλη σας. 
 
 
 

 

 

 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                             
-Μία (1) περίληψη ∆ιακήρυξης                           
               
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ:    
∆11/Ε (2)                                                    

 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 

Με εντολή ∆ιοικητού 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 
Οικονοµικού-Εφοδιασµού 

Σ. Ζαρκάδας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προσδιοριζόµενη αποκλειστικά 
βάσει της χαµηλότερης τιµής, για την προµήθεια προκατασκευασµένου οικίσκου µετά του 
ηλεκτροµηχανολογικού του εξοπλισµού και των συναφών εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στον 
Τηλεπικοινωνιακό Σταθµό Σητείας (ΤΣΤ). 

  
Ηµεροµηνία διενέργειας  16/01/2018 και ώρα 10:00 π.µ. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 15/01/2018 και ώρα 14:00 µ.µ. 

 

Προϋπολογισµός: € 71.920,00 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) 
Γλώσσα : Ελληνική 
 
Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής: ∆εν απαιτείται 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) συνεταιρισµοί 
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 
 
Το τεύχος της ∆ιακήρυξης διατίθεται µέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας  Αρχής (ΥΠΑ) στις 
διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr , στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δηµοσιεύονται και τυχόν 
ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη ∆ιακήρυξη και το διαγωνισµό, µέχρι και µία (1) 
εργάσιµη ηµέρα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ενώ δηµοσιεύεται και στην 
ιστοσελίδα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr (Α∆Α: ΩΒΥ1465ΧΘΞ-ΒΜΩ) 
 

Πληροφορίες θα δίνονται από την ∆/νση Οικονοµικού και Εφοδιασµού, Τµήµα Προµηθειών , 
καθηµερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 – 8916263 (∆. Οικονόµου). 

 

                                                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Σ. Ζαρκάδας                                                                                                  
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 
 

 
                  

 
                                                                        
 



 

                                    


