
 

 

 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ε1) 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» 
 
 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και συγκεκριμένα από την ΣΑΕ 2019ΣΕ08210037 της ΣΑΕ 082/1 

 

 
Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» 

Υπομέτρο 4.3: « Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον 

εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας, 

Δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» 

 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
Του Υποέργου 1 της Πράξης: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

«ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ» » 

 
Ο κωδικός ΟΠΣΑΑ του έργου είναι 0011441045 και πρόκειται για το Υποέργο 1 με τίτλο: 

 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

«ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ» » 
 

 

 
 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

Ι.1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας της Αναθέτουσας 

Αρχής 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών, Διεύθυνση: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 
11143, Τηλ. 210-2125857, email:, mmpadra@minagric.gr αρμόδια υπάλληλος: Μπάδρα Μαρία 

mailto:mmpadra@minagric.gr
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Ι.2 Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης 

Ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4782/2021. 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
www.minagric.gr. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Συστήματος. 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΙΙ.1 Τίτλος: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

«ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ» » 

 
II.2 Σύντομη περιγραφή - γενικά χαρακτηριστικά του έργου: 

 
Τα προτεινόμενα έργα αφορούν την κατασκευή φράγματος επί του ρέματος Λιβαδόρεμα, το οποίο 
εκβάλλει στον π. Πηνειό λίγο ανάντη της κοιλάδας των Τεμπών και των αγωγών μεταφοράς και 
διανομής του νερού. 

 
Αναλυτικότερα, συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 
• λιθόρριπτο φράγμα, με κεντρικό αργιλικό πυρήνα, με στάθμη της στέψης στο +801,00, πλάτος 10,00 m 
και κλίσεις πρανών του σώματος 1:2,5 (κ:ο) ανάντη και 1:2 (κ:ο) κατάντη. Η στέψης του φράγματος 
προβλέπεται ηλεκτροφωτισμένη με ασφαλτοστρωμένο δρόμος πλάτους 6,00 m. 
• υπερχειλιστής ασφαλείας, ελεύθερης λειτουργίας, μετωπικός - πλευρικός (τύπου L), με διώρυγες 
απαγωγής και πτώσης (ορθογωνικής διατομής), κάδο εκτίναξης στο κατάντη άκρο της διώρυγας 
πτώσης και λεκάνη αποτόνωσης. 
• έργα εκτροπής – εκκένωσης - υδροληψίας. Προβλέπεται χαλύβδινος αγωγός εκτροπής ονομαστικής 
διαμέτρου DN1200 και συνολικού μήκους 215 μ. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος 
και πριν την πλήρωση του ταμιευτήρα ο αγωγός εκτροπής θα μετατραπεί σε αγωγό υδροληψίας και 
εκκένωσης. Ο έλεγχος της ροής του αγωγού θα πραγματοποιείται από κατάντη, από το Κτίριο Χειρισμού 
Δικλείδων, εντός του οποίου θα εγκατασταθεί το σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού για τον συνολικό έλεγχο 
της λειτουργίας του φράγματος. 
• έργα μεταφοράς νερού από το φράγμα, τα οποία περιλαμβάνουν τον χαλύβδινο αγωγός μεταφοράς 
συνολικού μήκους L=5.990,50m και ονομαστικής διαμέτρου DN600 ο οποίος θα εκκινεί από το κτίριο 
χειρισμού δικλείδων. Επί του άξονα της όδευσης του αγωγού, προβλέπεται η τοποθέτηση φρεατίων 
αερεξαγωγού διπλής ενέργειας, εκκένωσης καθώς και διατάξεις πιεζοθραύσεως. 

 

 
II.3 Εκτιμώμενη αξία: 

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 6.040.322,58 € 
Δαπάνη Εργασιών: 4.350.922,31 € 
ΓΕ & ΟΕ:  783.166,02 € 
Απρόβλεπτα: 462.067,95 € 
Απολογιστικά για διαχείριση ΑΕΚΚ με ΓΕ & ΟΕ:  1.770,,00 € 
Αναθεωρήσεις: 442.396,30 € 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνικούς Πόρους και συγκεκριμένα από την ΣΑΕ 082/1. 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011441045 και ο κωδικός ΣΑΕ: 2019ΣΕ08210037. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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II.4 Κωδικός CPV: 

45232120-9 (Αρδευτικά έργα) 

 
 

II.5 Κριτήριο ανάθεσης: 

Το κριτήριο ανάθεσης βάσει του οποίου, θα γίνει η ανάθεση της Σύμβασης είναι η «πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 
II.6 Διάρκεια σύμβασης: 

Τριάντα έξι (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 

 
II.7 Τόπος κατασκευής του έργου: 

Τα προτεινόμενα έργα κατασκευάζονται επί του ρέματος Λιβαδόρεμα, σε θέση που ανήκει 
διοικητικά στο Δ.Δ Πουρναρίου του τ. Δήμου Νέσσωνος 

 
Τμήμα ΙΙΙ : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

III.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 
III.1.1 Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για 

την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 
εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 

κατηγορία έργου «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» και στην κατηγορία έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» του 
άρθρου 21 της Διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

III.1.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Για την κατηγορία των Υδραυλικών Έργων για κάθε Οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως 
μεμονωμένος προσφέρων απαιτούνται κατ’ ελάχιστο: 

i) Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 750.000€. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του 
μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και 
πιστοποίησης τους από τις εποπτικές αρχές. 

ii) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 250.000 € 
iii) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας 1.500.000 € 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

Και συγχρόνως για την κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων για κάθε Οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει ως μεμονωμένος προσφέρων απαιτούνται κατ’ ελάχιστο: 

i) Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 50.000€. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του 
μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και 
πιστοποίησης τους από τις εποπτικές αρχές. 

ii) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 50.000 € 
iii) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας 150.000 € 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

 
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που 
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να 
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υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού. 

 

 
III.1.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 
Α) Για κάθε Οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως μεμονωμένος προσφέρων απαιτείται για την 
κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κατ’ ελάχιστον στελέχωση: 

 Δύο (2) τεχνικούς με Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας ή 

 Ένας (1) τεχνικός με Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς με Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας ή 

 Ένας (1) τεχνικός με Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και ένας (1) τεχνικός με Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας και δύο (2) 
τεχνικούς με Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας 

Και συγχρόνως για την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κατ’ ελάχιστο στελέχωση: 

 Έναν (1) τεχνικό με Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας ή 

 Δύο (2) τεχνικούς με Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας ή 

 Έναν (1) τεχνικό με Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς με Μ.Ε.Κ. Α’ βαθμίδας 

 
 

Β) Επίσης κάθε μεμονωμένος προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει αθροιστικά 
ελάχιστη εμπειρία την τελευταία πενταετία: 

 Στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 625.000€ 

 Στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 62.000€ 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.. 

 
ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

IV.1 Προθεσμία παραλαβής των προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την  15

η
 Σεπτεμβρίου 2022     

ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ. 

 
IV.2 Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

Τουλάχιστον δέκα πέντε (15) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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IV.3 Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 2 1  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 

π.μ.(Τοπική ώρα). Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 4 της Διακήρυξης. 

 
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

V.1 Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: 

 
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και 
σαράντα έξι λεπτών (120.806,46€).. 
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. 

 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει, τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, άλλως, η προσφορά απορρίπτεται. 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 
V.2 Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

Λεωφόρος Θηβών 196 – 198 (Κτίριο Κεράνης) 
Άγ. Ιωάννης Ρέντης 
18233 ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο: +30 2132141216 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο :http://www.aepp-procurement.gr 
Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 39/2017 (64/Α΄). 

 
Αθήνα, 26-07-2022 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων 

και Αγροτικών Υποδομών 
 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Με βαθμό Α’ 
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