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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- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΪΝΑ 93 (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ)
Πόλη: ΧΑΛΚΙΔΑ
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Ταχ. κωδικός: 34132
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παρασκευή Μερτίρη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mertiri.p@pste.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2221353818
Φαξ:  +30 2221353851
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pste.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΪΝΑ 93 (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ)
Πόλη: ΧΑΛΚΙΔΑ
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Ταχ. κωδικός: 34132
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημήτριος Κληματαριώτης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: klimatariotis.d@pste.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2221353805
Φαξ:  +30 2221353851
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.diafaniasterea.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

mailto:mertiri.p@pste.gov.gr
www.pste.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
mailto:klimatariotis.d@pste.gov.gr
www.diafaniasterea.gr
www.promitheus.gov.gr
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Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΒΙΕΣ-ΗΛΙΑ-Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45233142 Εργασίες επισκευής οδών

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το Φυσικό Αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή ημιανοιχτών (και σε ορισμένες θέσεις κλειστών) 
στεγάστρων και τοίχων προστασίας έναντι βραχοπτώσεων, με τις συνοδές εργασίες ηλεκτροφωτισμού 
εσωτερικά των μεγαλύτερων τμημάτων cut & cover, επί της υφιστάμενης Επαρχιακής οδού Ροβιές-Ήλια-Λ. 
Αιδηψού (υπ’ αρ. 28).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 677 419.35 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: EL642 Εύβοια / Evvoia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Επί της υφιστάμενης Επαρχιακής οδού Ροβιές-Ήλια-Λ.Αιδηψού στη Βόρεια Εύβοια (υπ’ αρ. 28), από τη χ.θ. 
0+380 (0+000 στη θέση με συντεταγμένες x=427655 y=4299483) έως τη χ.θ 1+840).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η δημοπρατούμενη σύμβαση έργου περιλαμβάνει την κατασκευή Ημιανοιχτών (και σε ορισμένες θέσεις 
Κλειστών) Στεγάστρων και Τοίχων Προστασίας έναντι βραχοπτώσεων, επί της υφιστάμενης οδού Ροβιές-Ήλια-
Λ. Αιδηψού (υπ’ αρ. 28) και συγκεκριμένα στο τμήμα από τη χ.θ. 0+380 (όπου 0+000 η θέση με συντεταγμένες 
x=427655 y=4299483) έως τη χ.θ. 1+840, το οποίο θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα για προστασία βάσει 
καταγεγραμμένων κατολισθητικών συμβάντων και τροχαίων ατυχημάτων.
Το έργο είναι αυτοτελές και λειτουργικό και επιτυγχάνεται η προστασία της οδού έναντι κατολισθητικών 
φαινομένων προκειμένου να καταστεί ασφαλής η λειτουργία της για τη διέλευση οχημάτων.
Το τυπικό Ημιανοιχτό Στέγαστρο μορφώνεται ως πλαίσιο οπλισμένου σκυροδέματος, το ζύγωμα του οποίου 
είναι συμπαγής πλάκα πάχους 1,00m. H ανάντη παρειά του μορφώνεται ως συνεχές τοιχοειδές βάθρο, πάχους 
1,00m, ενώ στην κατάντη παρειά του διατάσσεται σειρά επάλληλων υποστυλωμάτων (σε αποστάσεις 6m) 
κυκλικής διατομής με διάμετρο 1,00m.
Παρά την βάση του τοιχοειδούς βάθρου, στα ανάντη του στεγάστρου, προβλέπεται διάτρητος σωλήνας 
αποστράγγισης, ενώ εξωτερικά του στεγάστρου και μεταξύ του βάθρου και του πρανούς διαμορφώνεται ζώνη 
στράγγισης από κατάλληλο υλικό, για να αποφευχθεί η ανάπτυξη υδροστατικών πιέσεων από τα όμβρια του 
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πρανούς. Η οροφή του στεγάστρου επιστρώνεται με χαλαρό εδαφικό υλικό για την απόσβεση των κρουστικών 
κραδασμών της πιθανής βραχόπτωσης και την ενσωμάτωση του στεγάστρου με το εξωτερικό περιβάλλον.
Στις διατομές αρχής και πέρατος κάθε στεγάστρου διαμορφώνονται εγκάρσιοι ανηρτημένοι πτερυγότοιχοι 
(μονολιθικά συνδεδεμένοι με το ανάντη τοιχοειδές βάθρο) για τον εγκιβωτισμό των γαιών.
Ο τυπικός Τοίχος Προστασίας μορφώνεται ως ελεύθερα ιστάμενος τοίχος οπλισμένου σκυροδέματος και 
εδράζεται, μέσω κεφαλοδέσμου, επί πασσαλοστοιχίας.
Επίσης, η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού εσωτερικά των μεγαλύτερων 
τμημάτων cut & cover, με χαλύβδινους 12m ιστούς οδοφωτισμού, με το Υπόγειο Δίκτυο Τροφοδοσίας, Πίλλαρ 
μετά της ηλεκτρικής διανομής, ολοκληρωμένο σύστημα Πυρανίχνευσης (ανιχνευτές, φωτιστικά ασφαλείας, 
πίνακας κλπ), τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστικούς σταθμούς, πυροσβεστήρες, μονοφασικούς και 
τριφασικούς ρευματοδότες και σηματοδότες οχημάτων.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 677 419.36 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 27
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος έργου, σύμφωνα με ό,τι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία 
(άρθ. 147 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει κλπ.).

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν 
ηλεκτρονικό κατάλογο

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:
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next GenerationEU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης 
των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η δημόσια δαπάνη του έργου είναι 
εγγεγραμμένη στο ΠΔΕ και στον κωδικό έργου: 2022ΤΑ05500000.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
1) Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
2) Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία,εκτέλεση του παρόντος έργου, προβλέπεται η 
χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 1,00% επί της 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.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Όσον αφορά στην 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:
α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και θα υποβάλουν την αντίστοιχη 
βεβαίωση εγγραφής τους.
β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Παραρτήματος ΧΙ ("Μητρώα") του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 και βάσει 
αυτού θα προσκομίζουν τις αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα της παρούσας.
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 της Αναλυτικής Διακήρυξης 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).

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας, των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων 
μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου (ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ).
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας, των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων 
μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου (ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ).
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ.5, άρθ.105 και άρθ.135 του 
Ν.4412 (εφαρμοστέα νομοθεσία στο άρθ.7 της Διακήρυξης).
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού, ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού ασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

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: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 02/02/2023
Τοπική ώρα: 13:00

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: 07/02/2023
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
- Από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει).
- Η δε διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών είναι ηλεκτρονική και περιγράφεται αναλυτικά στο 
άρθρο 4 της Διακήρυξης του έργου. Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με 
αριθμ.117384/26.10.2017 (ΦΕΚ Β΄3821/2017).

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

www.promitheus.gov.gr
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Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
1. Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις:
1.1 Η Απόφαση υπ΄ αριθ. 136756 ΕΞ 2022 /22.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΑΖΓΗ-Δ53) του Αν. Υπ. Οικονομικών 
(“Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης στου Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο”), με την οποία η δημόσια δαπάνη του έργου είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και στον κωδικό έργου: 2022ΤΑ0550000.
1.2 Η υπ’ αριθ. πρ. 84454/12-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ) ΚΥΑ (“Ένταξη Έργων Περιφερειών 
της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 
«Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», η οποία χρηματοδοτείται 
από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας”.
Στην υπόψη ΚΥΑ έχει ενταχθεί το έργο με τίτλο: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας σε Περιοχές Αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» που περιλαμβάνει ως 2ο κύριο υποέργο το εν θέματι αναφερόμενο έργο με 
τίτλο: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές-Ήλια-Λουτρά Αιδηψού» με συνολικό Π/Υ 
12.000.000,00.
1.3 Η υπ' αριθ. 1726/2022 (Πρακτικό 50ο/Θέμα 19ο/20-12-2022 , ΑΔΑ: 6ΕΚΥ7ΛΗ-Μ4Γ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έγκρισης όρων δημοπράτησης.
2. Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς:
Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: (α) υποφάκελο 
με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα κατωτέρω:
2.1 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 
ακόλουθα:
- α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
- β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της διακήρυξης.
2.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το 
οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.
3. 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 ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτών (193.000,00 Ευρώ). 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 του άρθρου 19 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 01-04-2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους 
λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
4. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) 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.
5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονομικούς 
φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής 
τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
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Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να 
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) του ν.4912/2022 (ΦΕΚ 59/ 
τ.Α΄/17-03-2022) και σύμφωνα με το ν.4412/2016.
Η προσφυγή γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
www.aepp-procurement.gr
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έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Χαϊνά 93
Πόλη: Χαλκίδα
Ταχ. κωδικός: 34132
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mertiri.p@pste.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2221353818
Φαξ:  +30 2221353851
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.pste.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/12/2022

mailto:mertiri.p@pste.gov.gr
www.pste.gov.gr



