
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/2021

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου:

«ΕΡΓΟ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ Β ΦΑΣΗ»

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 179814

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τηλ  2821029300, fax: 2821029250
E-mail: oakae@oakae.gr, Ιστοσελίδα:www.oakae.gr
2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02-
04-2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00.
3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08-04-
2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.
4. Κωδικός  CPV:45000000-7

5. Τόπος εκτέλεσης  Οροπέδιο Λασιθίου (ΠΕ Λασιθίου) και περιοχή κατάντι σήραγγας 
Οροπεδίου Λασιθίου (Αβδού, ΠΕ Ηρακλείου). (Κωδικός NUTS:EL 432)
6. Χρηματοδότηση: 2016ΣΕ07600003

7. Σύντομη περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει συμπληρωματικές εργασίες και εξοπλισμό 
για τη βέλτιστη λειτουργία του φράγματος. 
 Συγκεκριμένα οι εργασίες και ο εξοπλισμός  που περιλαμβάνονται στο έργο είναι:
 Η κατασκευή και τοποθέτηση πλήρους μηχανικού συστήματος απομάκρυνσης φερτών από τις 

σχάρες του έργου θυροφραγμάτων πλησίον του πύργου υδροληψίας στο Οροπέδιο Λασιθίου. 
Το σύστημα απομάκρυνσης φερτών περιλαμβάνει την επέκταση των υφιστάμενων εσχαρών 
μέχρι το δάπεδο του έργου θυροφραγμάτων καθώς και την τοποθέτηση ταινίας μεταφοράς για 
την πλευρική απόθεση των φερτών σε κατάλληλο κάδο συλλογής. Η απομάκρυνσή τους θα 
γίνεται είτε με την εγκατάσταση ενός κινούμενου συστήματος είτε περισσότερων σταθερών 
συστημάτων ώστε να καλύπτεται το σύνολο των ανοιγμάτων των εσχαρών. 

 • Κατασκευή θυροφράγματος διαστάσεων 1,00μ*2,00μ στο έργο απομόνωσης καταβοθρών 
στο Οροπέδιο Λασιθίου ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα απομάκρυνσης των πλημμυρικών υδάτων 
ανάντι του υπερχειλιστή προς τις καταβόθρες στη θέση Χώνος όταν δεν λειτουργούν οι βάνες 
στην έξοδο της σήραγγα Αποσελέμη (λόγω υπερχείλισης του φράγματος κλπ).

 • Φυτεύσεις και αποκατάσταση του εργοταξίου στην εισοδο της σήραγγας στο Οροπέδιο 
λασιθίου και στην έξοδο της σήραγγας στην περιοχή Αβδού Δήμου Χερσονήσου, καθώς και 
τοποθέτηση συστήματος άρδευσης στην κατάντι περιοχή.

 • Ανύψωση αγροτικής οδοποιίας σε μήκος 160,00μ στην περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου η 
οποία κατακλύζεται κατά τη λειτουργία των έργων.

 • Έλεγχος, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των οργάνων μέτρησης του φράγματος
 • Τοποθέτηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 15 KVA, για να εξασφαλίζεται η συνεχής 
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λειτουργία των έργων ανάντι της σήραγγας σε περίπτωση κακοκαιρίας
 • Η αποκατάσταση της λειτουργίας του ηλεκτρικού πίνακα στο αντλιοστάσιο του Αγ. 

Κων/νου και τοποθέτησή του εντός του αντλιοστασίου.
 • Ο απαραίτητος εξοπλισμός για την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία των έργων 

φράγματος και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού. Συγκεκριμένα: 
 1. Δύο διακτυακών καμερών τύπου PTZ, με 30X οπτικό zoom, 2ΜΡ για τον 

απομακρυσμένο έλεγχο των εγκαταστάσεων ανάντι της σήραγγας
 3. Ενός ηλεκτρικού ανυψωτικού μηχανήματος τύπου clark 2tn, με 4 τροχούς για την 

ομαλή λειτουργία της ΕΕΝ Αποσελέμη
 4. Συστήματος ups για την προστασία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του 

οροπεδιου Λασιθίου τύπου 3kva 6 iec line interactive.
 5. Δύο καμερών ip με μεταβαλλόμενο zoom
 6. Φορητού παροχόμετρου υπερήχων dn300-dn1500
 7. Οργάνου μέτρησης γείωσης -ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 8. Μηχανήματος συγκόλλησης οπτικών ινών
 9. Μηχανήματος θερμοκόλλησης σωλήνων pp-r με μήτρες
 10. Μετρητή δονήσεων για έλεγχο και συντήρηση μεγάλων μηχανημάτων
 11. Οικίσκου τύπου isobox με κλιματιστικό, διαστάσεων 2,50μχ5,00μ κατάλληλου για 

την προσωρινή διαμονή εργαζομένων κατά τη λειτουργία των έργων ανάντι της σήραγγας 
στο Οροπέδιο Λασιθίου. 

 12. Δύο οχημάτων μεταφοράς προσωπικού για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και το 
χειρισμό βανών, θυροφραγμάτων ανάντι και κατάντι της σήραγγας Αποσελέμη κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της σήραγγας, καθώς και των αποκλεισμένων διαβάσεων κατάντι του 
φράγματος Αποσελέμη.

8. Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το 
σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1Η ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α2 ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Μ.Ε.Ε.Π
10. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 
άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην 
παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
11. Οι προσφέροντες θα συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 
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Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο )φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους 
σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω 
των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, (περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016).
12. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα εννιά (9) μηνών, από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
15. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης . Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ.
16. Εγγύηση Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων δεκαπέντε ευρώ και εξήντα 
τεσσάρων λεπτών (12.015,64€) η οποία απευθύνεται στον κύριο του έργου Ο.Α.Κ. Α.Ε. Οι εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9  μηνών. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
17. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.oakae.gr.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΑΚ ΑΕ

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Παπαδογιάννης Αριστείδης
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