
Σελίδα 1

 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Τηλ: 2821029300 Προς: Οικονομικούς φορείς
Φαξ: 2821029250 1) ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
Email: oakae@oakae.gr 2) ΛΙΟΔΑΚΗΣ Ε.ΔΟΚ.Α.Ε.
URL: www.oakae.gr   3) Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 32  και 32Α του Ν 4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή του αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου με τίτλο:

«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών κεντρικού αγωγού Μεσκλών – Μυλωνιανών του Ο.Α.Κ. 
Α.Ε. στην Π.Ε. Χανίων, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις 25/02/2019»

Προϋπολογισμός : 1.238.140,00 ευρώ με ΦΠΑ, CPV: 45332200-5

Σε συνέχεια του αποσπάσματος πρακτικού 07/2019 ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ Θέμα ΗΔ Νο 29  (ΑΔΑ: 
6ΜΘ9ΟΞ5Ψ-ΩΗ0) και της  με αρ πρωτ  6844/12-06-2019 απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου 
(ΑΔΑ: ΨΑΔ7ΟΞ5Ψ-Ζ45) και 

έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν 4412/2016
2. Το γεγονός ότι στο Δήμο Πλατανιά της Π.Ε. Χανίων λόγω έντονων βροχοπτώσεων που 

εκδηλώθηκαν στις 01-02 Ιανουαρίου και στις 24-25 Φεβρουαρίου 2019  προκλήθηκαν 
πλημμύρες, κατολισθήσεις και φυσικές καταστροφές, θέτοντάς τον σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας βάσει των παρακάτω σχετικών αποφάσεων του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας:
 Με αρ. πρωτ. 161/10-01-2019 (ΑΔΑ:Ω9ΦΕ46ΜΚ6Π-ΩΜ8) 
 Με αρ. πρωτ. 162/10-01-2019 (ΑΔΑ:6Ξ6Φ46ΜΚ65-ΣΝΝ) 
 Με αρ. πρωτ. 1216/14-02-2019 (ΑΔΑ:9Ω1Γ46ΜΚ6Π-ΝΧΗ)
 Με αρ. πρωτ. 1625/26-02-2019 (ΑΔΑ:ΩΑΙΘ46ΜΚ6Π-ΖΤΚ)

3. Το γεγονός ότι τα ακραία αυτά φαινόμενα επηρέασαν ιδιαιτέρως τον ποταμό Κερίτη και τα 
υδατορέματα που συμβάλουν σ’ αυτόν, με αποτέλεσμα να εκτραπεί και να διαπλατυνθεί η κοίτη 
του, να καταστραφούν υφιστάμενα τεχνικά έργα και να καταρρεύσουν ή να υποστούν 
εκτεταμένες καθιζήσεις παραποτάμιες οδοί και πρανή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και στα 
γειτνιάζοντα έργα ευθύνης Ο.Α.Κ. Α.Ε.

4. Το Τεχνικό Δελτίο του εν λόγω έργου που συντάχθηκε από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. και υποβλήθηκε με 
το υπ’ αρ. πρωτ. 3289/22-03-2019 έγγραφό του στον Γενικό Δ/ντη Υδραυλικών και Κτιριακών 
Υποδομών Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. και στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Τμήμα 
ΠΔΕ.

5. Την πρόταση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών με αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ/23689/1706/12-04-2019 
για την ένταξη εν λόγω έργου στο ΠΔΕ 2019, Σ.Α.Ε86 (προϋπολογισμού 1.134.600,00€).

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 46118/24-04-2019 (ΑΔΑ:9ΒΓΝ465ΧΙ8-ΑΛΝ) απόφαση του Υφυπουργού  
Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, 

Ο.Α.Κ. ΑΕ, 14/06/2019
Α. Π.: 6922
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Σελίδα 2

στη ΣΑΕ 876 του εν λόγω έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφονται 
στον "πίνακα" της απόφασης αυτής.

7. Το γεγονός ότι ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, επιχορηγείται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση έργων και μελετών αρμοδιότητάς του.

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 685/15-05-2019 (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ. - Δ18) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. για 
την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού συνολικού ποσού 1.134.600,00€ σε βάρος του 
εναρίθμου έργου 2019ΣΕ87600000 της ΣΑΕ 876 με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για 
το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: ΩΤΒΩ465ΧΘΞ-ΖΜ4).

9. Την παρ. 2γ του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση» και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/ 2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4605/2019.

10. Την εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου Ο.Α.Κ. Α.Ε.
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5679/15-05-2019 (Πρακτικό Δ.Σ. 07/2019 Ο.Α.Κ. Α.Ε. – θέμα Η.Δ.29) 

απόφαση:
 Έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 

ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του εν λόγω έργου  σύμφωνα με την παρ. 2γ του 
άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα 
με το Ν. 4605/2019.

 Έγκρισης του Πίνακα εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα μετέχουν στην εν λόγω 
διαδικασία διαπραγμάτευσης και θα κατέχουν πτυχίο 2ης τάξης και άνω για την κατηγορία 
Υδραυλικών Έργων ο οποίος αποτελείται από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:
 «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.»
 «ΛΙΟΔΑΚΗΣ Ε.ΔΟΚ. Α.Ε.»
 «Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 Εξουσιοδότησης του Δ/ντος συμβούλου Ο.Α.Κ. Α.Ε.
 για την έγκριση των τευχών του διαγωνισμού
 για την διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών αυτού και των τυχόν 

επαναλήψεων του, 
 για την διαμόρφωση των λοιπών όρων της σύμβασης, με βάση την προσφορά του 

μειοδότη, 
 για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.

12. Την με αρ πρωτ 6654/13-06-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ ΑΕ 
(ΑΔΑΜ: 19REQ005109282)
13. Την με αρ πρωτ 6654/13-06-2019 έγκριση δαπάνης (ΑΔΑΜ: 19REQ005109982)
14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6669/07-06-2019 (Πρακτικό Δ.Σ. 08/2019 Ο.Α.Κ. Α.Ε. – θέμα Η.Δ. 15) 
απόφαση έγκρισης 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Ο.Α.Κ. Α.Ε.
15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6813/12-06-2019 εισήγηση της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
για την έγκριση των επισυναπτόμενων Τευχών Δημοπράτησης.
16. Την με αρ πρωτ 6844/12-06-2019 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου (ΑΔΑ: 
ΨΑΔ7ΟΞ5Ψ-Ζ45) (Ορθή επανάληψη) 
17. Την με αρ πρωτ 6888/13-06-2019 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΦΘ5ΟΞ5Ψ-Ι77)

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Σας απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση, προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32  και 32 Α του 4412/2016 ως ισχύει, με την υποβολή 
της προσφοράς για την ανάθεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών κεντρικού 
αγωγού Μεσκλών – Μυλωνιανών του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στην Π.Ε. Χανίων, λόγω έντονων 
καιρικών φαινομένων στις 25/02/2019» υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται 
στα συνημμένα τεύχη  του έργου.

19PROC005116892 2019-06-14
ΑΔΑ: ΩΣΑ5ΟΞ5Ψ-Δ5Π



Σελίδα 3

Συγκεκριμένα προσκαλούμε στα γραφεία του ΟΑΚ ΑΕ, Όαση Βαρυπέτρου Οδός Γολγοθά 2, Χανιά 

 την  20/06/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00-10.30 πμ τον οικονομικό φορέα: ΙΝΤΡΑΚΑΤ

 την  20/06/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30-11.00 πμ τον οικονομικό φορέα:  ΛΙΟΔΑΚΗΣ 
Ε. ΔΟΚ Α.Ε 

 την  20/06/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00-11.30 πμ τον οικονομικό φορέα: Μ 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  

προσκομίζοντας σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας εντός της παραπάνω 
ημερομηνίας και μέχρι τις 10.00 π.μ υπόψη του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού και 
αξιολόγησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

Με κριτήριο κατακύρωσης : Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή.

Χρονική Διάρκεια εκτέλεσης έργου : Όπως αναφέρεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις θα παρέχονται από την Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων κ. Μάρκος 
Πατρελάκης, τηλ 2821029210 email: oakae@oakae.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19-06-2019 
και ώρα 14.00 μμ

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ- 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. www.oakae.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Καζάσης Φώτης

Συνημμένα:
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
Ο προϋπολογισμός του έργου
Το τιμολόγιο μελέτης του έργου
Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνική έκθεση – Τεχνική περιγραφή.

Κοινοποίηση:
1) ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
2) ΛΙΟΔΑΚΗΣ Ε.ΔΟΚ.Α.Ε.
3) Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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