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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 Όαση Βαρυπέτρου Προς: 
Οδός Γολγοθά 2, Τ.Κ. 73100, Χανιά 1) ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.
Τηλ: 2821029300 toxoaete@gmail.com
Φαξ: 2821029250 2) ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
Εmail: oakae@oakae.gr stoxosepe@gmail.com
URL: https://www.oakae.gr 3) ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ              

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Ο.Ε.

Πληρ: Μ. Πατρελάκης mixalisfragg@gmail.com

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 

A/A ΕΣΗΔΗΣ:  184659
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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 του 

ΕΡΓΟΥ: «Γεωτρήσεις και δοκιμές εισπίεσης για τον καθορισμό των εργασιών στεγάνωσης 
του Φράγματος Βαλσαμιώτη»

Προϋπολογισμός : 59.950,00 € χωρίς ΦΠΑ, 74.338,00 € με ΦΠΑ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ως Αναθέτουσα Αρχή, σε συνέχεια του αποσπάσματος 
πρακτικού 16/2021 ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ, Θέμα ΗΔ Νο 18  (ΑΔΑ: ΩΝΛΗΟΞ5Ψ-6Ε5) και 

έχοντας υπόψη τις διατάξεις 

1. Του άρθρου 3 του Ν. 4138 (ΦΕΚ τ. Α’ 72/19-03-2013) «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» περί συστάσεως του 
Ο.Α.Κ. Α.Ε.

2. Της υπ΄αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013) απόφασης “Πράξη 
συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής 
Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής 
Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία 
«Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία»”.

3. Της υπ΄αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013) απόφασης “Έγκριση του 
Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης 
(Ο.Α.Κ. Α.Ε.)»”.

4. Της υπ΄αριθμ. Δ16γ/632/2/443/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2836/07-11-2013) απόφασης “Έγκριση του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός 
Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)”.

5. Της υπ΄αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 (19-12-2013) απόφασης “Ρύθμιση μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής 
Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου 
Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός 
Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 του 
Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)»”. (ΑΔΑ: ΒΛΓΓ1-6ΣΤ).

6. Του άρθρου 22 του Ν. 4519 (ΦΕΚ τ. Α’ 25/20-02-2018) περί τροποποίησης του σημείου i) της 
περίπτωσης β’ της παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013 (Α’72)

7. Του άρθρου 64 «Τροποποίηση καταστατικού Ο.Α.Κ. Α.Ε.» του Ν. 4663 (ΦΕΚ τ. Α 30/12-02-
2020) περί τροποποίησης του στοιχείου α’ της παρ. 16 του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013 (Α’72).

8. Του άρθρου 3 «Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων από 
ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό» του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ  τ. Α 
53/11-03-2020) περί τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 44  «Τεχνική επάρκεια 
αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών» του Ν. 4412/2016.

9. Της υπ΄ αριθ. Δ4δ/80348 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 234/01-04-2020) Κ.Υ.Α των Υπουργών 
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου 
και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός 
Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε)

10. Της υπ’ αριθ. Δνσβ/ οικ.45270/Φ.2.2.1 (ΦΕΚ τ. Β 3137/30-06-2020) απόφασης του κ. 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στον 
Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως Προϊσταμένη Αρχή και στην Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως 
Διευθύνουσα Υπηρεσία για τα έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Β.Ο.Α.Κ. 

11. Τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

21PROC009537503 2021-11-15
ΑΔΑ: ΨΠΡΣΟΞ5Ψ-ΨΙΣ



Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης  Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση  54/2021 ΟΑΚ ΑΕ Σελ4

Και λαμβάνοντας υπόψη 

1. Την ανάγκη διενέργειας δοκιμών εισπίεσης lugeon στο αριστερό αντέρεισμα και εντός της 
στοάς τσιμεντενέσεων του φράγματος Βαλσαμιώτη για τον μετέπειτα καθορισμό των 
απαιτούμενων ενεργειών στεγάνωσης των διαρροών του φράγματος. 

2. Την με αρ. πρωτ. 10161/4-8-2021 απόφαση Δ.Σ. Ο.Α.Κ. Α.Ε. περί έγκρισης δαπάνης, τευχών 
δημοπράτησης και διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εν 
λόγω σύμβασης

3. Το γεγονός ότι το άρθρο 117 «Συνοπτικός Διαγωνισμός» του Ν. 4412/2016 καταργήθηκε από 
1-9-2021  βάσει της παρ. 2 του άρθρου 141 του Ν. 4782/2021, με αποτέλεσμα να μην 
διεξάγονται πλέον διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης βάσει συνοπτικού διαγωνισμού.

4. Το απόσπασμα πρακτικού 14/2021 ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ ΘΕΜΑ ΗΔ ΝΟ 19 (ΑΔΑ: ΨΧ3ΘΟΞ5Ψ-ΔΚ7)
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 12147/21-09-2021 έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 

21REQ009239481))
6. Tην υπ’ αρ. πρωτ. 12210/22-09-2021 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9AEOOJ5C-T91)
7. Την με αρ πρωτ 12249/23-09-2021 περίληψη διακήρυξης 46/2021 (ΑΔΑΜ:  

21PROC009252774, ΑΔΑ: ΨΓΒ10Ξ5Ψ-ΖΓΒ)
8. Τη με αρ. πρωτ. 12248/23-9-2021 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την αναδόχου της 

σύμβασης εκπόνησης του θέματος. (ΑΔΑΜ: 21PROC009252862
9. Το με αρ πρωτ 13673/19-10-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού (που 

συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 11920/16/09/2021 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου 
Ο.Α.Κ. Α.Ε.) 

10. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν προσφορές και ο ανωτέρω διαγωνισμός κηρύχτηκε άγονος
11. Την ανάγκη προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την  ανάθεση της σύμβασης του 

έργου, με πρόσκληση τουλάχιστον τριών οικονομικών φορέων, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με την παράγραφο (2α) του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, εφόσον δεν 
τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης.

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 13993/26-10-2021 εισήγηση της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
περί έγκρισης της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και την πρόσκληση των 
παρακάτω τριών (3) εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου 
«Γεωτρήσεις και δοκιμές εισπίεσης για τον καθορισμό των εργασιών στεγάνωσης του 
Φράγματος Βαλσαμιώτη» CPV: 45120000-4, με χρονική διάρκεια υλοποίησης πέντε μηνών και 
προϋπολογισμό: 59.950,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (74.338,00 € με ΦΠΑ):
 «ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.»
 «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»
 «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.»

13. Το απόσπασμα πρακτικού 16/2021 ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ ΘΕΜΑ ΗΔ ΝΟ 18 (αρ ΠΡΩΤ 14023/26-10-
2021 ΑΔΑ: ΩΝΛΗΟΞ5Ψ-6Ε5) περί έγκρισης του πίνακα των εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
θα μετέχουν στην εν λόγω διαδικασία διαπραγμάτευσης και οι οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις 
που τίθενται στην αρχική διακήρυξη του έργου, ως κάτωθι:
 «ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.»
 «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»
 «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.»

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 Ν. 4412/2016 ως ισχύει, με την υποβολή 
της προσφοράς για την ανάθεση του έργου «Γεωτρήσεις και δοκιμές εισπίεσης για τον 
καθορισμό των εργασιών στεγάνωσης του Φράγματος Βαλσαμιώτη», υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη.
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Συγκεκριμένα όπως υποβάλλετε προσφορά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
Α/Α 184659          (www.promitheus.gov.gr)

Μέχρι και την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15.00

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.00

Ο ηλεκτρονικός φάκελος θα περιέχει:

1. Το Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (υπογεγραμμένο ψηφιακά)
2. Φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού πτυχίου Α1 τάξης και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ
3. Οικονομική Προσφορά (υπογεγραμμένη ψηφιακά)

(Οι τιμές δίδονται με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο και δεν επιτρέπονται 
αρνητικές εκπτώσεις)

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή.

Χρονική Διάρκεια εκτέλεσης έργου : Πέντε (5) μήνες, όπως αναφέρεται στην ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων.

Δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή θα υποβάλλει 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
απαιτήσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου 
κράτους μέλους ή χώρας το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του

3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή 
χώρας το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του  

4. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από 
το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους 
μέλους ή χώρας το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
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πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

7. Νομιμοποιητικά έγγραφα της οικονομικού φορέα
8. Εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 5% επί του προϋπολογισμού 

Τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις θα παρέχονται από την Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων κ. Μάρκος 
Πατρελάκης, κ. Μανόλης Πενθερουδάκης, τηλ 2821029300, 2831027501, email: oakae@oakae.gr 

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΑΚ ΑΕ

Παπαδογιάννης Αριστείδης

ΤΕΥΧΗ:

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΧΕΔΙΑ
 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 ΕΕΕΣ
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Κοινοποίηση:

1. ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε., ΒΡΥΣΣΩΝ 70 - ΧΑΝΙΑ, e-mail: toxoaete@gmail.com,  ΑΦΜ: 094313145 – ΔΟΥ: 
ΧΑΝΙΩΝ, ΤΗΛ.: 2821040270

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, ΒΡΥΣΣΩΝ 70 - ΧΑΝΙΑ, e-mail: stoxosepe@gmail.com,  ΑΦΜ: 
997678446 – ΔOY: ΧΑΝΙΩΝ, ΤΗΛ.: 2821040130

3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε., ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 44 - ΧΑΝΙΑ, e-mail: 
mixalisfragg@gmail.com,  ΑΦΜ: 800691564 – ΔOY: ΧΑΝΙΩΝ, ΤΗΛ.: 6931220234
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