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Αρ.Πρωτ. : 46329 / 2101 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Η Οικονομική Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 27 

του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΕΣ - ΜΑΝΩΛΑΤΕΣ» 

εκτιμώμενης αξίας €€   330000..000000,,0000    ((μμεε   ΦΦΠΠΑΑ)).. 

Η αγροτική οδός Σταυρινήδες  - Μανωλάτες είναι η μοναδική που συνδέει τους 2 αυτούς ορεινούς οικισμούς 
και αποτελεί την μοναδική εναλλακτική οδό σύνδεσης των 2 οικισμών και με το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η 
σημερινή της μορφή είναι χωμάτινη, με πολύ κακή βατότητα της επιφάνειάς της και επιπλέον 
παρουσιάζονται πολλά προβλήματα λόγω καταπτώσεων, και έντονων φθορών συνεπεία των διαβρώσεων 
από τα όμβρια ύδατα. Με το εν λόγω έργο προβλέπονται χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης της 
σκάφης της οδού, προκειμένου αυτή να διαστρωθεί με σκυρόδεμα σε μήκος περίπου 3 km με μέσο πλατος 
3,5 μ.. Στο προαναφερόμενο μήκος θα κατασκευαστούν και όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα για την 
καλύτερη απορροή των όμβριων υδάτων, την προστασία της οδού και την άρση της επικινδυνότητας λόγω 
καθιζήσεων, κατολισθήσεων και διαβρώσεων.   

Οι εργασίες κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 45233140-2 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο 
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην ενότητα 
www.pvaigaiou.gov.gr/διαγωνισμοί/Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο από 
την ΕΑΑΔΗΣΗ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2273350472, e-mail nikos.zafeiris@samos.pvaigaiou.gov.gr, αρμόδιος 

υπάλληλος για επικοινωνία oΝικόλαος Ζαφείρης 

1. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28/9/2021, 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 μέχρι τις 
30/9/2021. 
 

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 4/10/2021 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. 

 
3. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8/10/2021, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10:00 π.μ. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pvaigaiou.gov.gr/διαγωνισμοί/
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4. 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. 

5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν και γίνονται δεκτοί : 

 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου 

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 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 , 5, 6 και 7i 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. 

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 

οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 

και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση 

εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

φορείς της Ένωσης 

6. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

7. 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. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, καθώς και την τεχνική και 

επαγγελματική του ικανότητα.  

9. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 

ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α, ύψους € 5.128,21 η 

οποία θα πρέπει να απευθύνεται προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και να έχει χρόνο ισχύος όχι 

μικρότερο των τριάντα(30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος των προσφορών. Ο 

χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

10. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις (ΑΔΑ:6ΝΘ946ΜΤΛΡ-Κ6Θ) του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (κωδ. 2019ΕΠ08800030).  

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της 

κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν.4013/201142, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των 

λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 

παρ. 3 του ν.4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.7 

περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
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Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) καθώς και της κράτησης 2,5‰, σύμφωνα με την 

περίπτωση θ της παραγρ. 7 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του 

Ν. 4612/2019 (Φ.Ε.Κ. 77A΄) και με την αριθμ.ΔΝΣβ/οικ.51667/ΦΝ466/2019 Απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. 2780Β΄) και την αριθμ. ΔΝΣ/οικ.10192/ΦΝ466/12-02-2020 Απόφαση 

του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

11. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

12. Δεν προβλέπεται η χορήγηση έντοκων προκαταβολών  

13. Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Τοπικό Τύπο, στην ιστοσελίδα 

www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi και στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr 

14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου. 

 

ΣΑΜΟΣ 4/8/2021 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 
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