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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ 
(ΑΡΘΡΟΤ 122 Ν.4412/16) 

1. Επωνυμία και Διευκφνςεισ: 

Ανακζτουςα αρχι: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

Οδόσ  : Πλατεία Εκνάρχου Μακαρίου, ΣΡΙΠΟΛΗ  

Σαχ.Κωδ. : 221 31 

Σθλ. : 2713601190 

Telefax : 2713601173 

E-mail : perpel@perpel.gov.gr  

Φορζασ καταςκευισ του ζργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ/ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

Οδόσ  : ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΤ ΕΧΙΩΣΗ 1, ΣΡΙΠΟΛΗ  

Σαχ.Κωδ. : 221 32 

Πλθροωορίεσ : ΑΝΣΩΝΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 

Σθλ. : 2710238559 

Telefax : 2710243185 

E-mail : dteperpel@gmail.com  

 

2. Επικοινωνία: Προςωζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραωα τθσ 

ςφμβαςθσ ςτον χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

3. Σφποσ Ανακζτουςασ Αρχισ & Δραςτθριότθτα που αυτι αςκεί: Αρχι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ / Γενικζσ Δθμόςιεσ 

Τπθρεςίεσ. 

4. Η ςφμβαςθ δεν αωορά ςε από κοινοφ διαδικαςία δθμόςιασ ςφμβαςθσ και δεν ανατίκεται από κεντρικι αρχι 

αγορϊν. 

5. Κωδικόσ Κφριου Λεξιλογίου CPV: 45233120, Ζργα Οδοποιίασ 

Είδοσ φμβαςθσ: ΕΡΓΑ 

6. Σόποσ Εκτζλεςθσ: NUTS: EL 653 

Σίτλοσ ζργου: «ΤΝΣΗΡΗΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗ 82Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΤ ΚΑΛΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΣΗ» 

Σο ωυςικό αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνει τισ παρακάτω εργαςίεσ για τθ ςυντιρθςθ και βελτίωςθ τθσ οδοφ 
από Καλαμάτασ προσ πάρτθ μζςω Σαψγετου:  

• εκςκαωζσ, κακαριςμόσ, μόρωωςθ των τάωρων και κακαριςμόσ πρανϊν 

• καταςκευι επενδεδυμζνθσ τάωρου για τθν ομαλι απομάκρυνςθ των όμβριων υδάτων και τθν προςταςία τθσ 
οδοφ 

• τοποκζτθςθ ελεφκερου πλζγματοσ ςτα πρανι 

• οδοςτρωςία και αςωαλτόςτρωςθ για αποκατάςταςθ και ςυντιρθςθ τθσ οδοφ 

• τοποκζτθςθ πινακίδων ςιμανςθσ και καταςκευι οριηόντιασ ςιμανςθσ (διαγράμμιςθ) για τθν αςωαλζςτερθ 
χριςθ τθσ οδοφ 

Εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία: Αξία χωρίσ ΦΠΑ 2.419.354,84 ΕΤΡΩ 
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7. Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςωορζσ. 

8. Διάρκεια φμβαςθσ: Η προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ από 

τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 

9. Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ: 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν ωυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

κατθγορία Ζργων
 
Οδοποιίασ αντίςτοιχθ με τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμωωνίασ,  

δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ 

με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 Οικονομικόσ ωορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των 

παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρκρου 76 του Ν.4412/2016. 

 Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι για τθν υποβολι 

προςωοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ, θ νομικι τθσ μορωι πρζπει να είναι τζτοια που 

να εξαςωαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ ωορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 

 Λόγοι αποκλειςμοφ: φμωωνα με το άρκρο 73 του Ν.4412/16 και το άρκρο 22 τθσ διακιρυξθσ. 

 Κριτιρια επιλογισ: Απαιτείται οι οικονομικοί ωορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό 

μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςωζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 

Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ςτθν 

κατθγορία Ζργων Οδοποιίασ. Οι προςωζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράωονται ςτο Παράρτθμα XI του 

Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι ικανότθτα, κακϊσ και τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα: όπωσ 

περιγράωονται ςτο άρκρο 100 του Ν. 3669/08 για τθν αντίςτοιχθ με τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ Σάξθ 

και άνω Μ.Ε.ΕΠ. 

10. Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτι 

11. Η φμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα 

12. Κριτιριο Ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ: είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά μόνο βάςει 

τιμισ. 

13. Ημερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςωορϊν: 05-03-2019 θμζρα Σρίτθ και ώρα 15:00. 

14. Φάκελοι προςφορών: Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Εντόσ τριϊν 3 εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 

υποβολι προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό ωορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορωι και 

ςε ςωραγιςμζνο ωάκελο, θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ 

δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ ωζρουν προθγμζνθ 

ψθωιακι υπογραωι. 

15. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Κάκε υποβαλλόμενθ προςωορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά 

τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, για διάςτθμα εννζα (9) μθνών, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των προςωορϊν. 
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16. Ημερομθνία και ώρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορών ορίηεται θ 12-03-2019, θμζρα Σρίτθ και 

ώρα 10:00. 

17. Πρόςωπα τα οποία επιτρζπεται να παρίςτανται ςτθν αποςωράγιςθ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ. 

18. Γλϊςςα Διαδικαςίασ: Οι προςωορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά 

ζγγραωα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. 

19. Γίνεται δεκτι ΜΟΝΟ θ θλεκτρονικι υποβολι προςφορών. 

20. Χρθματοδότθςθ: Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.), ΑΕΠ026, με 

κωδικό ζργου 2018ΕΠ02600005. 

 
21. Διαδικαςίεσ Προςωυγισ: ε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν 

άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό ωορζα 

αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 

άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ 

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμωζροντα 

του ενδιαωερόμενου οικονομικοφ ωορζα. 

ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι δεκαπζντε (15) 

θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Η προδικαςτικι προςωυγι, με βάςθ και τα όςα προβλζπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατίκεται θλεκτρονικά βάςει 

του τυποποιθμζνου εντφπου και μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του υποςυςτιματοσ προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Προδικαςτικι Προςωυγι» και επιςυνάπτοντασ το 

ςχετικό ζγγραωο ςφμωωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςωεφγοντα 

υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιςτρζωεται ςτον 

προςωεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςωυγισ του ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν 

ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΠΠ επί τθσ προςωυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι 

προβαίνει ςτθν οωειλόμενθ ενζργεια. 

Κατά τα λοιπά ωσ άρκρο 4.3. τθσ Διακιρυξθσ. 

23. Άλλεσ πλθροφορίεσ: 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ: Για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

οικονομικοφσ ωορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν.4412/2016, Εγγυθτικισ Επιςτολισ 

ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 48.387,00 €. τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων 

που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

ΠΕΣΡΟ ΣΑΣΟΤΛΗ 




