
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 09/2022
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου:

Έργο: «ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΝΗΣ Ι – ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ».
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 187188

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 
1. Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Σ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 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  04-04-2022, 

ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00.
3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08-04-2022, 

ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
4. Προϋπολογισμός: 162.903,22 ευρώ προ ΦΠΑ  
5. Κωδικός  CPV:  45233120-6
6. Τόπος εκτέλεσης  To έργο θα υλοποιηθεί στην  TK Αρμένων Δήμου Αποκορώνου 
7. Κωδικός NUTS: EL 434. 
8. Χρηματοδότηση:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΑΚ ΑΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  11.07.00
9. Σύντομη περιγραφή: Το αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η αποκλειστική κάλυψη του δυτικού 

τμήματος Ζώνης Ι με νερά από τις πηγές Αρμένων και περιλαμβάνει: 
Την κατασκευή της νέας δεξαμενής ΝΔ1, νότια της υφιστάμενης δεξαμενής Δ1, εντός ιδιοκτησίας που έχει 
παραχωρηθεί, σε υψόμετρο +74 m. Η νέα δεξαμενή θα είναι μεταλλική, προκατασκευασμένη, 
χωρητικότητας 1.000 m3.
Τον αγωγό από φρεάτιο που βρίσκεται σε επαφή με τη δεξαμενή Δ1 έως τη θέση Κ1 του υφιστάμενου 
αγωγού, που τροφοδοτεί σήμερα τη δεξαμενή Δ1 από τη δεξαμενή Μεγάλων Χωραφίων, με παράλληλη 
αντιστροφή της ροής στον αγωγό, ο οποίος θα διανέμει πλέον το νερό στα δίκτυα άρδευσης περιοχών 
Στύλου και κοιλάδας Κοιλιάρη. Ο αγωγός έχει μήκος 89 m και προβλέπεται από σωλήνες 
πολυαιθυλαινίου, ονομαστικής διαμέτρου DN400 mm, ονομ. πίεσης PN 10 ατμ.
Την ομάδα αγωγών από τη δεξαμενή ΝΔ1 στη θέση Κ2, από την οποία διέρχονται τόσο ο καταθλιπτικός 
αγωγός που τροφοδοτεί τη δεξαμενή Δ1 από το αντλιοστάσιο Αρμένων του Ο.Α.Κ. όσο και ο δίδυμος 
αγωγός διανομής του νερού στα δίκτυα περιοχών Αρμένων και Ν. Χωριού αντίστοιχα. Επισημάινεται ότι η 
τροφοδοσία του δίδυμου αγωγού θα γίνεται πλέον από τη δεξαμενή ΝΔ1. Η ομάδα αγωγών έχει μήκος 64 
m και αποτελείται, στο ίδιο όρυγμα,  από έναν καταθλιπτικό αγωγό, ονομ. διαμέτρου DN400 mm, ονομ. 
πίεσης PN 10 ατμ., που θα συνδέει τον υφιστάμενο καταθλιπτικό αγωγό με τη δεξαμενή ΝΔ1, δύο 
αγωγούς διανομής, ονομ. διαμέτρου DN250 mm, ονομ. πίεσης PN 10 ατμ., που θα συνδέουν τη δεξαμενή 
ΝΔ1, με τα δίκτυα διανομής περιοχών Αρμένων και Ν. Χωριού αντίστοιχα και έναν αγωγό διασύνδεσης 
της δεξαμενής ΝΔ1 με τη δεξαμενή Δ1, ονομ. διαμέτρου DN250 mm, ονομ. πίεσης PN 10 ατμΣύστημα 
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.
10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 

έργα, στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  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.),
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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
11. 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) 
12. Οι προσφέροντες θα συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 
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).
13. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
15. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
16. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
17. Εγγύηση Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ 
ευρώ και έξι λεπτών  (3.258,06 ευρώ) η οποία απευθύνεται στον φορέα κατασκευής του έργου Ο.Α.Κ. 
Α.Ε. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 11 
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.
18. 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 Ο.Α.Κ.  Α.Ε.

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
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Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Παπαδογιάννης Αριστείδης
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