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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ                                   
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤ-                                              
ΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ   
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ  
ΠΔΡΙΦΔΡ. ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΧΣΙΑ   
ΣΜΗΜΑ ΓΟΜΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ 

ΚΑΣΑ ΣΟ Ν. 4412/2016 
  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ 

ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 

 
1/. Η Γηεύζπλζε Τερληθώλ έξγσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο 

Διιάδαο, πξνθεξύζζεη αλνηθηό δηαγσληζκό γηα ηελ αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν: ΔΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ 

ΑΛΙΑΡΣΟΤ – ΘΔΠΙΔΧΝ (ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΧΠΑΨΓΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ) ΜΔΣΑ ΣΑ ΔΝΣΟΝΑ 

ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΔΠΛΗΞΑΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΙ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 

2020.» ΤΠΟΔΡΓΟ: " ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΧΝ Δ 

ΘΤΡΟΦΡΑΓΜΑΣΑ - ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ ΑΡΓΔΤΗ ΚΧΠΑΙΓΑ" 

Πποϋπολογιζμού: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α). 
Τν έξγν ζπληίζεηαη από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο  έξγσλ: 
 
                 CPV ΚΧΓΙΚΟ  

NUTS 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΡΓΟΤ Πποςπολογιζμόρ 

Ϋπγος (€) 

45232152-2 

(ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΔ 
ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ) 

EL641 ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 500.000,00 € (με 
ΦΠΑ)  

 

2/. Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηνλ εηδηθό, δεκόζηα πξνζβάζηκν, ρώξν “ειεθηξνληθνί 

δηαγσληζκνί” ηεο πύιεο www.promitheus.gov.gr, (Α/Α Γηαγσληζκνύ 

ΔΣΗΓΗΣ:107699), θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(www.pste.gov.gr). 

 
3/.Δθόζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 15-02-2021, η αλαζέηνπζα αξρή 

παξέρεη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

ζύκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγόηεξν ζηηο 18-02-2021. Tα ζρεηηθά 

αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κόλν ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ κέζσ 

ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΣΗΓΗΣ, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ ΚΥΑ 117384 (ΦΔΚ 3821/Β/31-10-2017). 

 

 
 
 
 

ΛιβαδειΪ  25/01/2021  
 
Απ. ππυη.227/14864  
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4/. Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 22613-50244 & 22613-50236, FAX επηθνηλσλίαο: 
22613-50239, αξκόδηνη ππάιιεινη γηα επηθνηλσλία θ. Φ. Νηάεο, θα Μ. Παπαδάρνπ  
(e-mail: xntais@viotia.gr , mpapazahou@viotia.gr )  
 
5/. Ωο  εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο ηλεκηπονικάρ πποθεζμέαρ ςποβολάρ 
πποζθοπών (κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΣΗΓΗΣ) 
νξίδεηαη η 22η Φεβποςαπέος 2021, ημΫπα ΓεςηΫπα και ώπα 11:00 π.μ. 
 
6/. Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ηλεκηπονικάρ αποζθπΪγιζηρ ηυν πποζθοπών 
νξίδεηαη η 25η Φεβποςαπέος 2021, ημΫπα ΠΫμπηη και ώπα 11:00 π.μ. 
 
 
7/. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ: 
Φπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ 
θαηαζθεπή ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Φώξνπ (Δ.Ο.Φ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε ΣΓΣ, ζην βαζκό πνπ ε ππό 
αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 
γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 
Σπκθσλίαο, θαζώο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο 
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 
ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
8/. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ είλαη εκαηόν ογδόνηα (180) 
ημΫπερ από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο Σύκβαζεο. 
 
9/. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ οκηώ σιλιΪδυν εξάνηα πΫνηε εςπώ 
(8.065,00 εςπώ) θαη ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ δΫκα ηπιών (13) μηνών, κεηά ηελ εκέξα 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη δώδεκα (12) 
μάνερ. 
 
10/. Η ζύκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη από Ππόγπαμμα Γημοζέυν Δπενδύζευν ΑΔΠ/ 
866, ΚΧΓ/MIS  2020ΔΠ86600002. 
 
11/. Κπιηάπιο ανΪθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ εέναι εκεένο ηηρ «πλΫον ζςμθΫποςζαρ 
από  οικονομικά Ϊποτη πποζθοπΪρ μόνο βΪζει ηιμάρ», ζύμθυνα με ηιρ 
διαηΪξειρ ηος   Ϊπθπος 95 ηος Ν. 4412/2016  παπ.2α. 
Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζα πξνθύςεη 
κεηά από αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 
 
12/. Η Γηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ  
εγθξίζεθαλ από ηελ Πξντζηακέλε Αξρή πνπ είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο 
Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο, κε ηελ ςπ’ απ. 1593/24-11-2020 (Ππακηικό 43ο, θΫμα 
26ο, ΑΓΑ:9Ι447ΛΗ-ΟΑ5) Απόθαζη. Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί 
από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο. 
 
 
                                                           Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ      
 
 
 
 
 
                                                                         ΦΑΝΗ Υ. ΠΑΝΟ 
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