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ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ 
ΑΡΙΘΜ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ        4/2022 

 

Η Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΑΡΓΟΛΙΓΑ, πξνθεξύζζεη, ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζ.: 753/09-06-2022 ΑΓΑ: ΦΟΡΥ7Λ1-ΓΜ9 

Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αλνηθηή δηαδηθαζία κέζσ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), γηα ηελ ζύλαςε δεκόζηαο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ:  

« ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ ΔΠ.Ο.Νο3-ΣΜΗΜΑ ΜΤΛΟΙ –ΝΔΑ ΚΙΟ»,Π/Τ : 249.000,00 

€,πιστ.: ΚΑΠ ΚΑΔ03.071/9781.0023,cpv: 45233120-6. 

Σν έξγν απνηειείηαη από ηελ θαηεγνξία εξγαζηώλ: ΟΓΟΠΟΙΪΑ  κε Πξ/ζκό:200.631,09€ (δαπάλε  

Δξγαζηώλ, Γ.Δ.+Ο.Δ, απξόβιεπηα). 

   Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο ζηνλ εηδηθό, δεκόζηα πξνζβάζηκν, ρώξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr,  γηα ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό κε ζπζηεκηθό θσδηθό  189504 θαζώο 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.ppel.gov.gr). 

  Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, σο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 11η Ιοσλίοσ 2022 Ημέρα: Γεσηέρα θαη ώξα ιήμεο ησλ πξνζθνξώλ 

νξίδεηαη ε 10:00 π.κ. 

   Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε                

15η Ιοσλίοσ 2022 Ημέρα: Παραζκεσή θαη ώξα:10:00 π.μ. ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 

Έξγσλ Π.Δ.Αξγνιίδαο Παξ. νδόο Ναππιίνπ –Νέαο Κίνπ, ηει.επ.27523-60433,email: 

tech@argolida.gr 

  Σν ζύζηεκα πξνζθνξάο είλαη κε επιμέροσς ποζοζηά έκπηωζης για κάθε ομάδα ηιμών 

ομοειδών εργαζιών ηοσ ηιμολογίοσ και ηοσ προϋπολογιζμού (παρ.2α ηοσ άρθροσ 95 ηοσ 

Ν.4412/2016 ΦΔΚ Α΄147/08-08-2016 ).  

Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηεύρνο Παξάξηεκα Β’ 

αλνηθηήο δηαδηθαζίαο  γηα ηε ζύλαςε ειεθηξνληθώλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ 

ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηζρύεη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ λ.4782/2021 (A΄ 36/09-03-2021) κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή.  

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ   πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζηελ θαηεγνξία  έξγνπ ΟΓΟΠΟΙΪΑ  θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

  α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

  β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
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 γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε 

δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 , 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο  

  ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη 

 δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

 Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο 

 Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 

θαη ησλ παξ. 1 (γ) θαη (ε)  ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016. 

 Γελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη 

λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ελόο θαη κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ 

έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ύςνπο 

4.016,13 € (ΣΕΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΣΡΙΩΝ ΛΕΠΣΩΝ). 
 κε ηζρύ ηνπιάρηζηνλ ΓΔΚΑ   (10) κελώλ θαη 30 εκεξώλ .  

 Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη (10) ΓΔΚΑ κήλεο . 

 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από πηζηώζεηο ΚΑΠ ΚΑΔ03.071/9781.0023. 

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Πξντζηακέλε Αξρή.  

 

 

  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

 

  ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Ε. ΝΙΚΑ 
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