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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: Κουντουριώτη 1
Πόλη: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Κωδικός NUTS: EL412 Ικαρία, Σάμος / Ikaria, Samos
Ταχ. κωδικός: 81100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: georgia.fragkoulaki@samos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2273350473
Φαξ:  +30 2273350466
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pvaigaiou.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.pvaigaiou.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: http://www.promitheus.gov.gr
Ταχ. διεύθυνση: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ-ΑΛΕΞΗ ΑΛΕΞΗ
Πόλη: ΣΑΜΟΣ
Κωδικός NUTS: EL412 Ικαρία, Σάμος / Ikaria, Samos
Ταχ. κωδικός: 83100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: georgia.fragkoulaki@samos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2273350473
Φαξ:  +30 2273350466
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

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:
ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΗΡΑΙΟΝ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

mailto:georgia.fragkoulaki@samos.gr
http://www.pvaigaiou.gov.gr
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71322000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Μελέτη Βελτίωσης δρόμου Αεροδρόμιο- Ηραίον (κόμβος Αεροδρομίου ως Κόμβο Αρχαιολογικού Χώρου) στη 
Σάμο.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 327 528.39 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: EL412 Ικαρία, Σάμος / Ikaria, Samos
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ- ΗΡΑΙΟ ΣΑΜΟΥ.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης Βελτίωσης δρόμου Αεροδρομίου Ηραίου 
(έως κόμβο Αρχαιολογικού χώρου) με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού και των 
κόμβων που συναντώνται, και την παροχή μεγαλύτερης οδικής ασφάλειας. Στην αρχή συνδέεται με τον κόμβο 
Αεροδρομίου που οδηγεί στο αεροδρόμιο του νησιού, και πέρας του είναι ο κόμβος Αρχαιολογικού χώρου 
Ηραίου
Η εν λόγω οδός ανήκει στην Επαρχιακή Οδό Τηγάνι – Αρχαιότητες – Ηραίον, έχει μήκος περίπου 4.5 χλμ με την 
αρχή της να τοποθετείται σε απόσταση 2,0 χλμ. περίπου από το Πυθαγόρειο και να τερματίζει 500μ περίπου 
πριν τον οικισμό Ηραίο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά κυρίως κατά τους μήνες της θερινής περιόδου, ο δρόμος έχει αρκετή 
κυκλοφορία λόγω της θέσης του σε κοντινή απόσταση από το Πυθαγόρειο, του γεγονότος ότι βρίσκεται πολύ 
κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα και επειδή είναι η πιο προσφιλής πρόσβαση για 
τον οικισμό Ηραίου, όπου διοργανώνονται κάθε χρόνο φεστιβάλ, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις 
η γνωστότερη των οποίων είναι τα «Ηραία». Γενικά θα λέγαμε ότι παρουσιάζει υψηλούς εποχιακούς φόρτους 
με εναλλαγές στη σύνθεση της κυκλοφορίας και κατά θέσεις συναντώνται χαμηλά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, 
φθορές οδοστρώματος, περιορισμένα και προς βελτίωση ερείσματα καθώς και ελλιπή σήμανση και ασφάλιση 
της οδού.
Η υπάρχουσα κατάσταση της οδού δεν ανταποκρίνεται τόσο στους νέους κανονισμούς περί μελετών οδοποιίας 
όσο και στους σημερινές κυκλοφοριακές συνθήκες.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 327 528.39 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 30
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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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

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:
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων 
Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του Π.Δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού 
και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
1 στην κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφική Μελέτη), πτυχίο τάξης Β΄ και άνω
2 στην κατηγορία μελέτης 10 (Συγκοινωνιακή Μελέτη), πτυχίο τάξης Β΄ και άνω
3 στην κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλική Μελέτη), πτυχίο τάξης Β΄ και άνω
4 στην κατηγορία μελέτης 08 (Στατική Μελέτη), πτυχίο τάξης Α΄ και άνω
5 στην κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη), πτυχίο τάξης Α΄ και άνω
6 στην κατηγορία μελέτης 20 (Γεωλογική Μελέτη), πτυχίο τάξης Α΄ και άνω
7 στην κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνική Μελέτη), πτυχίο τάξης Α΄ και άνω
8 στην κατηγορία μελέτης 09 (Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη), πτυχίο τάξης Α΄ και άνω
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν τις 
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
(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, 5, 6 και 7 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, υποβάλλουν 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 του άρθρου 17.1 της 
παρούσας.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
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Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση 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: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/11/2021
Τοπική ώρα: 11:00

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: 15 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/11/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ, Δ/ΝΣΗ: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ-ΑΛΕΞΗ ΑΛΕΞΗ, ΣΑΜΟΣ

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Πόλη: ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
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Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Α. 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 Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. 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.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΑΛΕΞΗ ΑΛΕΞΗ
Πόλη: ΣΑΜΟΣ
Ταχ. κωδικός: 83100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: georgia.fragkoulaki@samos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2273350473
Φαξ:  +30 2273350466

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/08/2021

mailto:georgia.fragkoulaki@samos.gr

