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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                          

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ                                       

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ             

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ                             Κωδικός  CPV: 45233141-9 &  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ                                              50232100-1                                 

Π.Δ. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ  

          

                                              ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ έξγνπ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΔ ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟΤ» 

κε θσδηθφ αξηζκφ 2014ΔΠ56600008 ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο ΑΔΠ566 κε πξνυπνινγηζκφ 

564.516,13€ (ρσξίο ΦΠΑ). Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ εξγαζίεο θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ θαη Η-Μ. 

1. ΔΠΧΝΤΜΗΑ και ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ : Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο – Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Δπξπηαλίαο – Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ. 

Σατσδρομική Γ/νζη : Καηζαληψλε 2, Καξπελήζη, ΣΚ 36100. 

Αρμόδιος για πληροθορίες: Παλαγηψηεο Βνλφξηαο, ηει. 22373-52428  

                                                 email: p.vonortas@ evr.pste.gov.gr.  

Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

ζηνλ εηδηθφ ρψξν «ηλεκηρονικοί διαγωνιζμοί»   www.promitheus.gov.gr  θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο  www.pste.gov.gr  

2. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν έρεη σο ζθνπφ ηελ πινπνίεζε παξεκβάζεσλ γηα 

ηε ζπληήξεζε θαη  βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο ηνπ Δζληθνχ Δπαξρηαθνχ νδηθνχ 

δηθηχνπ ηεο Γ.Δ. Αζπξνπνηάκνπ, ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε  νδηθή αζθάιεηα ησλ ζπγθνηλσληψλ. 

3. ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ: Αμία ρσξίο ΦΠΑ 564.516,13€ - Απαγνξεχνληαη νη 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

4. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη  24 μήνες.   

5. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ : Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία ΟΓΟΠΟΗΗΑ θαη Ζ-Μ. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελψζεηο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηεο παξαγ. 1(ε) ηνπ άξζξνπ 

76 ηνπ Ν.4412/2016. . Γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη πξνζθέξνληεο 

ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΗΗΑ και Ζ-Μ. 

Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνληαο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα ΥΙ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016. 

6. ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 11.000,00 € θαη 

ηζρχ ηνπιάρηζηνλ  εννέα (9) μηνών και ηριάνηα (30) ημερών, απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη 

θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εννέα (9)  μήνες απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

7. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ: Δίλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) – άξζξν 95  - παξαγ. 2α   Ν.4412/2016.  

Αναρηηηέα ζηο διαδίκησο   

Αριθμ. Πρωη. οικ.: 34256/299/18-02-2021 
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8. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΣΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ :  11/3/2021 

εκέξα Πέμπηη θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη η 10:00 π.μ.. 

9. ΦΑΚΔΛΟΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

ηλεκηρονικά  μέζω ηης διαδικησακής πύλης www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ. Δληφο 

ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ε 

πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηελ Σαρ. Γ/λζε ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ, 

Καηζαληψλε 2, Καξπελήζη, ΣΚ 36100. 

10. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΟΡΗΕΔΣΑΗ η 

18/3/2021  ημέρα Πέμπηη και ώρα 10:00 π.μ.. 

11. ΠΡΟΧΠΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΗΣΑΝΣΑΗ ΣΖΝ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ : ΔΗΝΑΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΝΔΣΑΗ ΓΔΚΣΖ ΜΟΝΟ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ. 

12. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Π.Γ.Δ ηης ΑΔΠ566 Κ.Α 

2014ΔΠ56600008- Πξνθαηαβνιή δε ζα ρνξεγεζεί. 

13. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΡΟΦΤΓΖ: Έλζηαζε θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ππνβάιιεηαη εληφο 

πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο , ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη 

5 εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη 

ειεθηξνληθά , κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ζπκπιεξψλνληαο 

ηελ εηδηθή θφξκα θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ (PDF) 

ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή κε ρξήζε  εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο , 

απαηηείηαη , κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο , ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο , αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  

14. ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ελψ ε έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ 

έξγνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ 185/7-08-2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο 

Διιάδαο (ΑΓΑ: ΩΛΓΚ7ΛΗ-19Κ). 

 
 

Λαμία 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

Πεξηθεξεηάξρεο 

 
 
 

ΦΑΝΖ Υ. ΠΑΝΟ 

 

Ο ζπληάμαο 
Ο αλ. Πξντζηάκελνο 

Σκήκαηνο 
Ο  αλ.   Πξντζηάκελνο 

Γλζεο 

Ο 
αλ. Πξντζηάκελνο                     

Γελ. Γ/λζεο 
 

   

 

Παλαγηψηεο Βνλφξηαο 
Πνι. Μεραληθφο   

Παλαγηψηεο Βνλφξηαο 
Πνι. Μεραληθφο   

Παλαγηψηεο Κιέζηνξαο   
Μερ. Μεραληθφο  

Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ 
Σνπ. Μεραληθφο 
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