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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ   ΕΛΛΑΔΑΣ                                   
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥ-                                              
ΞΙΑΚΟΥ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ                                                                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ   ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

1/. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων 
για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» με προϋπολογισμό 6.800.000,00 ΕΥΡΩ 
(με δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 9%, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται στις ακόλουθες κατηγορίες  εργασιών:

CPV Κωδικός
NUTS

Κατηγορία 
Έργου

Προϋπολογισμός έργου
(€)

45112330                 
(ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ)

EL641 ΟΔΟΠΟΙΪΑ 6.800.000 € (με ΦΠΑ)

2/. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr, (A/A Διαγωνισμού 
ΕΣΗΔΗΣ: 194820), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(www.pste.gov.gr). Το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης” 
απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23/12/2022

3/.Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13-01-2023, η αναθέτουσα αρχή 
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 18-01-2023. Tα σχετικά 
αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 117384 (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017).

0008020374

Digitally signed
by ANASTASIA
KOUTSOURI
Date: 2022.12.23
10:57:48 +02:00

https://portal.eprocurement.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
https://portal.eprocurement.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ9Χ17ΛΗ-ΑΤΑ





2

4/. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261350245, e-mail: dvitta@pste.gov.gr, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία: Βήττα Δήμητρα.

5/. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές θα υποβληθούν από 
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
https://portal.eprocurement.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων  
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον 
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε  σφραγισμένο  
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής  (Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  
Π.Ε. Βοιωτίας, Φίλωνος 35-39, 32100 Λιβαδειά). Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις  
του  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

6/.Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της ηλεκτρονικής προθεσμίας υποβολής 
προσφορών ορίζεται η   24/01/2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η  27/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

7/. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

7.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
κατασκευή ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 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 
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.

7.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

7.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 
4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  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).

8/. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι τριακόσιες εξήντα (360) 
ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

9/. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εννέα χιλιάδων εξακοσίων 
εβδομήντα επτά ευρώ (109.677,00 ευρώ) και ισχύος τουλάχιστον δέκα τριών (13) 
μηνών, και τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα από  την  ημερομηνία  λήξης  της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι δέκα τρεις  (13) μήνες.
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10/. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο 
χρηματοδοτείται   από   την   Ευρωπαϊκή   Ένωση   –   NextGeneration   EU,   
σύμφωνα   με   την   αριθμ.   πρωτ. 84454/12-12-2022   (ΑΔΑ:   ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ)   
Κοινή   Απόφαση   των   Αν.   Υπουργών Εσωτερικών  και Οικονομικών, για την 
κατασκευή του υποέργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας σε Περιοχές 
Αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα 
βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ 
ΤΑ 5180769, ενάριθμος 2022ΤΑ05500000)

11/. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας 
από  οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του   άρθρου 95 του Ν. 4412/2016  παρ.2α.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, θα προκύψει 
μετά από αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων.

12/. Η Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη Δημοπράτησης του έργου  
εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την αριθμ. 1724/20-12-2022, (Πρακτικό 50 Θέμα 
17ο, ΑΔΑ: ΩΝ9Ζ7ΛΗ-56Κ) Απόφαση.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί 
από την Οικονομική Επιτροπή  της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
                                                                         
                                                            Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ     

                                                                             

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ         

Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Φίλωνος 35 - 39
Πόλη: Λιβαδειά
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Ταχ. κωδικός: 32131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμητρα Βήττα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dvitta@pste.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2261350245
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pste.gov.gr/

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: https://diafania.pste.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
portal.eprocurement.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45112330 Εργασίες αποκατάστασης περιοχής

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:dvitta@pste.gov.gr
http://www.pste.gov.gr/
https://diafania.pste.gov.gr/
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Τα έργα που θα κατασκευαστούν περιλαμβάνουν:
- Αντιστήριξη πρανών
- Επένδυση πρανών με αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα
- Εύκαμπτα συστήματα ανάσχεσης βραχοπτώσεων
- Τοίχοι αντιστήριξης από συρματοκιβώτια
- Έργα οδοποϊίας

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 483 870.97 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το έργο χωροθετείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην Π.Ε. Βοιωτίας και περιλαμβάνει τρεις διακριτές
περιοχές: περιοχές 1 έως 3. Η περιοχή 1 βρίσκεται στο 4ο χλμ της Ε.Ο. Λιβαδειάς-Αράχωβας, η περιοχή 2
στο 26ο χλμ της Ε.Ο. Λιβαδειάς - Αράχωβας, ενώ η περιοχή 3 στην επαρχιακή οδό Αράχωβας - Λιβάδι που
συνδέει την πόλη της Αράχωβας με το Χιονοδρομικό Kέντρο Παρνασσού. Σε πολλά τμήματα των πρανών της
οδού έχουν εκδηλωθεί επανειλημμένα καταπτώσεις βράχων και κατολισθητικά φαινόμενα. Για την αποφυγή
γενικευμένης αστοχίας σε διακριτά τμήματα του πρανούς, απαιτείται να ληφθούν μέτρα προστασίας ώστε
τα επιφανειακά ύδατα να οδηγούνται εκτός του σώματος του πρανούς και να αποφεύγεται η διάβρωση του
εδαφικού υλικού του σώματος του πρανούς λόγω ανεξέλεγκτης ροής. Τα έργα που θα κατασκευαστούν
περιλαμβάνουν:
- Αντιστήριξη πρανών
- Επένδυση πρανών με αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα
- Εύκαμπτα συστήματα ανάσχεσης βραχοπτώσεων
- Τοίχοι αντιστήριξης από συρματοκιβώτια
- Έργα οδοποϊίας

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 483 870.97 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 360
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Παράταση δίνεται αν χρειαστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει ( άρθρο 147). Όλες οι 
ημερομηνίες ισχύουν από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, -ΕΕ (NextGeneration EU) Δράση: «Πρόγραμμα 
βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769, ενάριθμος 
2022ΤΑ05500000)

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr (A/A 
Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 194820), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.pste.gov.gr).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 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.) για το χρονικό διάστημα 
που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου στην 
κατηγορία/-ιες έργου 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
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με τα αναλυτικά εγκεκριμένα έγγραφα της σύμβασης και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

https://portal.eprocurement.gov.gr
www.pste.gov.gr
ΑΔΑ: Ψ9Χ17ΛΗ-ΑΤΑ





4 / 5

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 24/01/2023
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/01/2023
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/
webcenter/portal/TestPortal του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 194820). Η διαδικασία αποσφράγισης
παρουσιάζεται αναλυτικά, στο άρθρο 4 της διακήρυξης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
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 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26.10.2017

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
- Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 
109.677,00€. 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 τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο 15 της Διακήρυξης.
- Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσου με 545.000,00 €, υπό την προϋπόθεση 
της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.
- Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου προβλέπεται 
η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί της αρχικής 
συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος 
κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.
Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο 16 της Διακήρυξης.
- Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε 
περίπτωση υποδιαίρεσης σε τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. 
και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η 
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να 
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καταθέσει, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο 17 της Διακήρυξης.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (νυν Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 της αναλυτικής εγκεκριμένης διακήρυξης και με την ισχύουσα νομοθεσία.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (νυν Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/12/2022
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