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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Χανιά, 26/09/2022 
Αρ. Πρωτ. : 292422 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Δασκαλογιάννη 56 και Σήφακα 
Ταχ. Κώδικας : 73132 Χανιά 
Πληροφορίες : Αριστείδης Στρατάκης 
Τηλ : 28213 44626 
E-mail : stratakisa@crete.gov.gr  

 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ΑΡΘΡΟΥ 27 Ν.4412/2016, 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό 
διαγωνισμό με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο:  

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΥΠΟΕΡΓΑ 70ο ΕΩΣ 74ο (ΤΜΗΜΑ 1 ΕΩΣ 5): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» (CPV: 45520000-8 «Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή»), για 
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (α/α ΕΣΗΔΗΣ 173022), συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (465.130,00 €), μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ένα και είκοσι 

ευρώ (576.761,20 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σε προθεσμία τουλάχιστον 
τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παρακάτω, στην 
Ελληνική γλώσσα, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 64233/08.06.2021 (ΦΕΚ 2453 Β’) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
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Ειδικότερα: 

 
1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:  

Επίσημη Επωνυμία: Περιφέρεια Κρήτης / Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 

Ταχ. Δ/νση: Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη, Τ.Κ. 73132 Χανιά, Ελλάδα  

Κωδικός NUTS: EL434 (Χανιά) 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: texnikes@crete.gov.gr 

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.crete.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαζοκοπάκη Γεωργία, Στρατάκης Αριστείδης (τηλ. 28213-44632, 626) 

2. Επικοινωνία:  

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 

ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

με συστημικό αριθμό α/α 173022, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Κρήτης 

www.crete.gov.gr (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί). 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:  προαναφερθείσα διεύθυνση. 

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:  

Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή 

αγορών. 

5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV:  

45520000-8 «Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή» 

6. Είδος Σύμβασης:  

Γενική Υπηρεσία 

7. Κωδικός NUTS για τον τόπο εκτέλεσης:  

EL304 (Χανιά) 

8. Τίτλος γενικής υπηρεσίας:  

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΥΠΟΕΡΓΑ 70ο ΕΩΣ 74ο (ΤΜΗΜΑ 1 ΕΩΣ 5): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» 

9. Σύντομη περιγραφή:  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών για την αποκατάσταση και επαναφορά της κοίτης 

των υδατορεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε ασφαλή κατάσταση έναντι πλημμυρικών φαινομένων 

στις περιοχές των Δήμων Κισάμου, Καντάνου-Σελίνου, Χανίων, Αποκορώνου και Σφακίων, Πλατανιά, ως 

αναλυτικά περιγράφονται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης. 

10. Υποδιαίρεση σε Τμήματα:  

  Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (υποέργα): 

ΤΜΗΜΑ 1  (ΥΠΟΕΡΓΟ 70) : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ 

ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 79.955,20 € με ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 2 (ΥΠΟΕΡΓΟ 71) : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ 

ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 80.786,00 € με ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 3  (ΥΠΟΕΡΓΟ 72) : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ 

ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΛΑΔΙΣΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ. ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ)», εκτιμώμενης αξίας 149.730,00 € με ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 4  (ΥΠΟΕΡΓΟ 73) : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ 

ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

mailto:texnikes@crete.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 89.900,00 €  με 

ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 5  (ΥΠΟΕΡΓΟ 74) : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ 

ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 176.390,00 € με ΦΠΑ. 

Υπηρεσίες για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά: Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα μόνο τμήμα και σύμφωνα 

με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  που περιλαμβάνεται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης 

11. Συνολικός Προϋπολογισμός της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ:  

Τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ (465.130,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%. 

12. Συνολικός Προϋπολογισμός της σύμβασης, με ΦΠΑ:  

Πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες επτακόσια εξήντα ένα και είκοσι ευρώ (576.761,20 €), συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24%. 

13. Χρηματοδότηση:  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική 

Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ80200006), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 100/03-01-2022 

(ΑΔΑ: Ψ40Δ46ΜΤΛΡ-1Ν9) απόφαση ανάληψης συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού 

Δημοσίων Επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022 και  την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 

163075/03-06-2022 (ΑΔΑ: 972Α7ΛΚ-Δ2Ε) τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 127872/30-05-2019 απόφασης έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης της Περιφέρειας Κρήτης. 

14. Εναλλακτικές Προσφορές:  

Δεν επιτρέπονται. 

15.  Είδος Διαδικασίας:  

Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. 

16.  Κριτήριο κατακύρωσης:  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

17.  Διάρκεια Σύμβασης:  

Δώδεκα (12) μήνες για κάθε τμήμα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Υφίσταται τυχόν δικαίωμα 

παράτασης έως το 50% του συμβατικού χρόνου και αύξηση κατά έως και 10% του συμβατικού οικονομικού 

αντικειμένου, όταν προκύπτουν ανάγκες λόγω εκτάκτων συνθηκών (καιρικών, υπηρεσιακών ή άλλων) ή όταν 

προκύπτει ανάγκη για εργασίες, που δεν δύναται να προβλεφθούν και περιγραφούν επαρκώς στην παρούσα 

μελέτη. 

18.  Προϋποθέσεις συμμετοχής:  

• Δικαίωμα συμμετοχής 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 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, καθώς και 

δ. 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. 

• Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

• Οι ενώσεις οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
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τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. 

κοινοπραξία). 

• Λόγοι αποκλεισμού: Τέλεση ποινικών αδικημάτων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αθέτηση 
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή/και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και παραβάσεις εργατικής 
νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 68 
του ν. 3863/2010, οικονομικοί φορείς που τελούν σε μία από τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παρ. 
4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα 
ποινή αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 
74 του ν. 4412/2016, ως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης. 

• Κριτήρια Επιλογής:  
α. Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ως 

αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 2.2.4 της διακήρυξης. 
β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 2.2.5 της 

διακήρυξης. 
γ. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα ως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης. 

 Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά για την απόδειξη αφενός της μη συνδρομής των λόγω 
αποκλεισμού και αφετέρου της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής περιγράφονται αναλυτικά στο    τεύχος της 
διακήρυξης. 

• Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων: Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων. 

• Υπεργολαβία: Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Σε 
περίπτωση που τμήμα(τα) της σύμβασης ανατεθούν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης. 

• Εγγυήσεις συμμετοχής: Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το τμήμα που υποβάλλεται η 
προσφορά και συγκεκριμένα: 

• ΤΜΗΜΑ 1 (ΥΠΟΕΡΓΟ 70): χίλια διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (1.289,60 €)  

• ΤΜΗΜΑ 2 (ΥΠΟΕΡΓΟ 71): χίλια τριακόσια ένα ευρώ (1.303,00 €)   

• ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΠΟΕΡΓΟ 72): δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκα πέντε ευρώ (2.415,00 €)  

• ΤΜΗΜΑ 4 (ΥΠΟΕΡΓΟ 73): χίλια τετρακόσια πενήντα ευρώ (1.450,00 €)   

• ΤΜΗΜΑ 5 (ΥΠΟΕΡΓΟ 74): δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα πέντε ευρώ (2.845,00 €),  
η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 2.2.2 και το σχετικό υπόδειγμα του τεύχους διακήρυξης. 
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.  

19.  Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:   

20/09/2022. 

20. Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:  

26/09/2022. 

21. Ημερομηνία και ώρα λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:  

01/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

22. Φάκελοι προσφορών:  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό α/α 173022. Εντός τριών 3 εργάσιμων 

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. 

23. Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών:  

Δώδεκα (12) μήνες, από την επομένη της καταληκτικής  ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
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24. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:  

08/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.  

25. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση:  

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

26. Γλώσσα Διαδικασίας:  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984( 

Α΄188). 

27. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 

28. Διαδικασίες Προσφυγής:  

Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό α/α 173022, σύμφωνα και με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 

29. Συμπληρωματικές Πληροφορίες:  

• Μετά την διάθεση του τεύχους της διακήρυξης, αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται συγκεντρωτικά, αντίστοιχα στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό α/α 173022, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

• Η παρούσα προκήρυξη επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του 
διαγωνισμού. 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

  

                        
             

 
 

 

 

1. Αριστείδη Στρατάκη για δημοσίευση  στην 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης       

2. Εφημερίδες:  

α. «Χανιώτικα Νέα» - Ενταύθα 

β. «Σεληνιώτικα Νέα» -  Ενταύθα    

γ. «Νέοι Ορίζοντες» - Ενταύθα       

 
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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