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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:510674-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κόρινθος: Υπηρεσίες αναμόρφωσης γαιών
2020/S 209-510674

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ταχ. διεύθυνση: Κροκιδά 2
Πόλη: Κόρινθος
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία
Ταχ. κωδικός: 201 31
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Συριδούλα Χαρίτου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@pekorinthias.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2741360693
Φαξ:  +30 2741360617
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.ppel.gov.gr/

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η 
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.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:
Εργασίες καθαρισμού σε ρέματα των περιοχών Κορίνθου, Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων - Περαχώρας και 
Νεμέας.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90722300 Υπηρεσίες αναμόρφωσης γαιών

II.1.3) Είδος σύμβασης
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Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών με μίσθωση μηχανημάτων, για τον καθαρισμό από 
φερτά υλικά, απορρίμματα και αυτοφυή βλάστηση των κοιτών υδατορεμάτων, και των αντιπλημμυρικών και 
στραγγιστικών τάφρων αυτών.
Το έργο δεν κατανέμεται σε τμήματα, αλλά περιλαμβάνει ως ενιαίο σύνολο μίσθωση έξι (6) μηχανημάτων, που 
θα εργαστούν σε διάφορες περιοχές της Κορίνθου, Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και Νεμέας, 
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το 
σύνολο των μισθωμένων μηχανημάτων.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των έξι (6) μισθωμένων μηχανημάτων.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει 
μόνο της τιμής.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 241 935.48 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: EL652 Κορινθία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Περιοχές της Κορίνθου, Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και Νεμέας, της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών, μέσω της μίσθωσης μηχανημάτων, καθαρισμού από 
φερτά υλικά, μπάζα, απορρίμματα και αυτοφυή βλάστηση, παράπλευρων αντιπλημμυρικών και στραγγιστικών 
τάφρων, και κοίτης υδατορεμάτων της Π.Ε. Κορινθίας, όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή του 
έργου. Το έργο δεν κατανέμεται σε τμήματα, αλλά περιλαμβάνει ως ενιαίο σύνολο μίσθωση έξι (6) μηχανημάτων, 
που θα εργαστούν σε διάφορες περιοχές της Κορίνθου, Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και 
Νεμέας, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Οι ακριβείς θέσεις των σημείων καθαρισμού - παρέμβασης θα 
υποδειχθούν από την Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο των μισθωμένων μηχανημάτων.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των έξι (6) μισθωμένων μηχανημάτων.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει 
μόνο της τιμής.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 43210000 (Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών) και συμπληρωματικού CPV: 90522400 
(Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 241 935.48 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται (μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής) μέχρι το 50 % αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτ.

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.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύμβαση βαρύνει τη με Κ.Α.: 02.071.9789.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους ΚΑΠ/2019 του Φορέα. Τη με Α/Α: 1362/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης 
Οικονομικού, με Α/Α βεβ.: 1448 (ΑΔΑ: ΡΠ247Λ1-0ΨΩ) και (ΑΔΑΜ: 20REQ006643610 2020-04-30).

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:
1) δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος - μέλος της Ένωσης
β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον 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·
2) οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς·
3) στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Ο οικονομικός φορέας απαιτείται κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, να υποβάλει βεβαίωση από το 
τραπεζικό σύστημα, στην οποία να αναφέρει ότι «ο οικονομικός φορέας έχει ιδίες καταθέσεις στο σύστημα αυτό 
ύψους 50 000,00 EUR», με ημερομηνία βεβαίωσης μεταγενέστερη της διακήρυξης και πριν από την ημερομηνία 
υποβολής τής προσφοράς.
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III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα ακόλουθα μηχανήματα έργου:
1) έναν (1) φορτωτή έως και 100hp (τύπου bobcat)·
2) έναν (1) φορτωτή λαστιχοφόρο άνω των 180 έως και 250hp·
3) έναν (1) εκσκαφέα (τσάπα) άνω των 120hp·
4) έναν (1) εκσκαφέα (τσάπα) ερπυστριοφόρο 150 με 200hp·
5) έναν (1) εκσκαφέα - φορτωτή (τύπου jcb)·
6) τέσσερα (4) ανατρεπόμενα φορτηγά Ω.Φ. έως 20 τόννους.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί για κάθε μηχάνημα έργου ή 
αυτοκίνητο (άδεια, ασφάλεια, Κ.Τ.Ε.Ο., όπου απαιτείται).
Ο χειριστής του μηχανήματος έργων ή φορτηγού θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα από τον Νόμο τυπικά 
προσόντα (άδεια χειριστού μηχανήματος έργου ή άδεια οδήγησης φορτηγού, ανάλογα του μηχανήματος που θα 
συμμετάσχει στον διαγωνισμό)
Επιπλέον, οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς δηλώνουν - υποβάλλουν:
α) το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, οι οποίοι θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα από τον 
Νόμο τυπικά προσόντα (άδεια χειριστού μηχανήματος έργου ή άδεια οδήγησης φορτηγού, ανάλογα του 
μηχανήματος που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό)·
β) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας, καθώς 
και τα μέσα μελέτης και έρευνας·
γ) τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεσή της (όπως σύμβαση με τρίτους για τη διαχείριση των 
μπαζών και των ογκωδών αποβλήτων)·
δ) προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μηχανήματος έργου, σε περίπτωση μισθωμένων 
μηχανημάτων και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον όσο και της διάρκειας του έργου·
ε) ασφαλιστήρια συμβόλαια μηχανημάτων έργων και οχημάτων·
στ) βεβαιώσεις καταβολής τελών χρήσης μέχρι και το Α΄ εξάμηνο του έτους 2020 (για τα μηχανήματα) και για το 
έτος 2020 (για τα φορτηγά).

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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 ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

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

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 02/12/2020
Τοπική ώρα: 12:00
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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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/12/2020
Τοπική ώρα: 12:00

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
1) ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο σε προθεσμία 24 μηνών·
2) για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τεσσάρων 
χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ (4 839,00 EUR).
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 30 ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5) της παρούσας, ήτοι μέχρι 2.1.2022, άλλως, η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν 
από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την 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 σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
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προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Οι προθεσμίες άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, καθώς και οι διαδικασίες κατάθεσης, εξέτασης, 
απόφασης επ' αυτής, κοινοποίησης κ.λπ., αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και το 
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Ταχ. διεύθυνση: Κροκιδά 2
Πόλη: Κόρινθος
Ταχ. κωδικός: 201 31
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@pekorinthias.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2741360693
Φαξ:  +30 2741360617

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/10/2020
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