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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 21/2022 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση κατασκευής του έργου:

«AΠOKATAΣTAΣH KAI BEΛTIΩΣH ΔIAMOPΦΩΣEΩN ΠEPIBAΛΛONTA XΩPOY THΣ I. MONHΣ XPYΣOΣKAΛITIΣAΣ 
KAI TOY ΠAPΘENΩNA KAI TOΠOΘETHΣHΣ H/M

EΓKATAΣTAΣEΩN ΣTO KTIPIO TOY ΠAPΘENΩNA»

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:  190210

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  09-11-2022, 
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00.
3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-09-2022 ημέρα 
ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 10:00π.μ.
4. Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 510.773,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

(633.359,14 ευρώ με ΦΠΑ 
5. Κωδικός  CPV: 45212360-7
6. Τόπος εκτέλεσης: Ιερά Μονή Χρυσοσκαλίτισσας ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΒΑΘΗΣ, Δ.Ε. ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ, Δήμου Κισσάμου. 
7. Κωδικός NUTS: EL 434
8. Χρηματοδότηση:  «Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 της Πράξης: ««AΠOKATAΣTAΣH KAI BEΛTIΩΣH 
ΔIAMOPΦΩΣEΩN ΠEPIBAΛΛONTA XΩPOY THΣ I. MONHΣ XPYΣOΣKAΛITIΣAΣ KAI TOY ΠAPΘENΩNA KAI 
TOΠOΘETHΣHΣ H/M EΓKATAΣTAΣEΩN ΣTO KTIPIO TOY ΠAPΘENΩNA» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση 
την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4242/26-07-2021 της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και έχει λάβει κωδικό MIS 5130715. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 111, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ11110000.

9. Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση και βελτίωση των διαμορφώσεων 
του περιβάλλοντα χώρου της Ιεράς Μονής Χρυσσοσκαλίτισας και του Παρθενώνα, καθώς και για την 
τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο κτήριο του Παρθενώνα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
• Αποξήλωση κατασκευών από σκυρόδεμα ή από τσιμεντόλιθο, καθώς και φθαρμένων επιχρισμάτων ή 

άλλων υλικών.

Ο.Α.Κ. ΑΕ, 25/08/2022
Α. Π.: 11164
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• Αποκατάσταση πέτρινων τοιχίων αντιστήριξης και οριοθέτησης (με τμηματική επισκευή ή 
αντικατάσταση), των παλαιών ξερολιθιών, του αύλακα όμβριων, της παλαιάς δεξαμενής και του 
πηγαδιού, με όμοιους λίθους, κονιάματα και τρόπο κατασκευής.

• Αποκατάσταση του λιθόστρωτου μονοπατιού που οδηγεί στην ακτή, κατασκευή μονοπατιού, πλάτους 
1.1m από ακανόνιστες φυσικές πλάκες και τοποθέτηση στύλων φωτισμού, για την σύνδεση του 
Παρθενώνα με τον χώρο εισόδου στην Μονή Χρυσσοσκαλίτισας, προσαρμοσμένο στους αναβαθμούς 
του εδάφους, όπου θα διατηρηθεί η τοπική βλάστηση.

• Ανάπλαση της πλατείας και των υπαίθριων θέσεων στάθμευσης με νέο δάπεδο από φυσικό κυβόλιθο, 
πέτρινα πεζούλια και εξοπλισμό (κτιστά παγκάκια με ξύλινο κάθισμα, στύλοι φωτισμού, κάδοι 
απορριμμάτων), καθώς και επισκευή του κλειστού χώρου στάθμευσης, με τοποθέτηση νέας κεράμωσης 
και ξύλινων θυρών.

• Ανάπλαση αύλειου χώρου δυτικά του Παρθενώνα, όπου προβλέπεται: 
 Αντικατάσταση της καμπυλόγραμμης περιτοίχισης από χαμηλή λιθοδομή κλιμακωτού ύψους, που θα 

φέρει ξύλινο ανεμοφράκτη και θα έχει πέτρινα σκαλιά πρόσβασης στο αλώνι που εφάπτεται δυτικά.
 Πλακόστρωση από ακανόνιστες φυσικές πλάκες του οριζόντιου πλατώματος που εφάπτεται στη 

δυτική πλευρά του κτιρίου.
 Τοποθέτηση στη ΒΔ και στην ΝΔ γωνία, δύο ξύλινων θυρών μεγάλου ανοίγματος (3m), όμοιων με 

τους ξύλινους ανεμοφράκτες.
 Τοποθέτηση επιδαπέδιου φωτισμού.
 Κατασκευή εξωτερικά της περίφραξης ξύλινου καφασωτού απόκρυξης του Η/Μ εξοπλισμού.

• Προσθήκη βόρειου και νότιου πεζοδρομίου για την πρόσβαση στη δυτική αυλή του Παρθενώνα, με 
ακανόνιστη πλακόστρωση και απλό ξύλινο κάγκελο, επικάλυψη του εξωτερικού δαπέδου στα ανατολικά 
με όμοιες φυσικές πλάκες και τοποθέτηση επιδαπέδιου φωτισμού.

• Αναβάθμιση και σκίαση της εσωτερικής αυλής (αίθριο) του Παρθενώνα, με περιμετρική πλακόστρωση 
από φυσικές πλάκες ορθογώνιου σχήματος διαφόρων διαστάσεων, τοποθέτηση ξύλινης πέργκολας 
αναρρίχησης φυτών περιμετρικά και κεντρική φύτευση μετά από μερική αποξήλωση του τσιμεντένιου 
δαπέδου και χτίσιμο πεζουλιού.

• Τοποθέτηση νέα μεταλλικής περίφραξης βαρέως τύπου και τεσσάρων όμοιων μεταλλικών θυρών στη 
δυτική και βόρεια πλευρά της πλατείας (τρεις δίφυλλές και μία μονόφυλλη).

• Κατασκευή νέου βόθρου.
• Τοποθέτηση νέων εσωτερικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στους χώρους του Παρθενώνα. 
• Εργασίες για την απομάκρυνση των δύο πυλώνων που βρίσκονται εντός του περιβάλλοντα χώρου 

καθώς και την υπογειοποίηση της γραμμής από την κολόνα  στο ειδικά διαμορφωμένο κυτίο από 
τσιμέντο που θα τοποθετηθούν οι μετρητές της ΔΕΗ. Καθώς και την προσαύξηση της παροχής από 
παροχή Νο 1 σε Νο 6.

10. Σύστημα υποβολής προσφορών: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν4412/2016.
11. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΜ 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
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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.ΕΠ.
12. 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) 
13. 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 PortableDocumentFormat (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).
14. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
15. 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.
16. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση την  τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν4412/2016.
17. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται δώδεκα μήνες (12) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται 
στην Ε.Σ.Υ.
18. Εγγύηση Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε ευρώ και 
σαράντα επτά λεπτά (10.215,47€)) η οποία απευθύνεται στον κύριο του έργου Ο.Α.Κ. Α.Ε. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται». 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.
19. 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
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Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Παπαδογιάννης Αριστείδης
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