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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
                                                                (ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν. 4412/2016) 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: 

Επίσημη Επωνυμία: Περιφέρεια Κρήτης/ Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης 

Ταχυδρομική  Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο  

κωδ. NUTS: EL433 (Ρέθυμνο) 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koukakis@crete.gov.gr,  

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.crete.gov.gr  

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Κουκάκης Νικόλαος,  τηλ. 2831340784, φαξ: 2831340794. 

                                        

2. Επικοινωνία:  

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

δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr,  καθώς και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί).  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας 

αρχής Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την                  

09/12/2022, εφόσον υποβάλουν αίτηση ως τις  07/12/2022 

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. CPV: 45233120 

6. Είδος Σύμβασης: ΈΡΓΑ 

7. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL433 (Ρέθυμνο) 

8. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών»  

1ο υποέργο της πράξης «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα 

Ποταμών» 

9.Σύντομη Περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τριών νέων ολοκληρωμένων τμημάτων οδού από την 

αρχή της επαρχιακής οδού 13 (Περιβόλια) μέχρι το Φράγμα Ποταμών συνολικού μήκους 5,33 km: 1ο τμήμα μήκους 

1,81 km ξεκινάει 640m. από την αρχή της επαρχιακής οδού 13 και φτάνει μέχρι την αρχή του ήδη κατασκευασμένου 

τμήματος της Τσιβέρας. 2ο τμήμα από την έξοδο του οικισμού Πρασσές και για 0,55 km. Τρίτο τμήμα 250m. πριν 

τη γέφυρα του Σίμα και για μήκος 2,97km 
 

10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ : 9.516.129,03€. 

11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 
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12. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι  δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  

13.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών    που δραστηριοποιούνται σε έργα 

κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ του άρθρου 100 του Ν.3669/08 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 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. 

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 

13.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

13.3 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). 

. 
13.4 Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22.A. της Διακήρυξης. 
13.5 Κριτήρια επιλογής:  

Οι οικονομικοί φορείς, ημεδαπής ή αλλοδαπής που συμμετέχουν στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ οφείλουν να 

περιλαμβάνουν στην βασική τους στελέχωση κατ' ελάχιστον:  

3 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας ή 

2 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και 2 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή 

2 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, 1 τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και 2 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή 

1 τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, 4 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή  

                      1 τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, 2 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και 4 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη 

της ένωσης.  

13.6 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, καθώς και επαγγελματική ικανότητα: Oι οικονομικοί φορείς 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

τουλάχιστον αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την τάξη και κατηγορία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.ΕΠ) που προκύπτει με βάσει το αντίστοιχο μέρος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 

76 ν. 4412/16 ,του άρθρου 21 της διακήρυξης και στο άρθρο 51 του Π.Δ. 71/2019, δηλαδή θα πρέπει να διαθέτουν 

πτυχίο στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν 

να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα 

επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού. 

14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή 

15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 

16. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη,  επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών – άρ. 95 παρ. 2α Ν..4412/2016). 

17. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής  των προσφορών ορίζεται η   15-12-2022, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 15:00 

18. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  20-12-2022, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10:00. 

19. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

http://www.promitheus.gov.gr/




ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής 

20. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά 

τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

22. 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). 

23. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.  

24. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»,  ΣΑΕΠ 0021 με  Κ.Α. 2020ΕΠ002100070 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5072582), ως 1ο Υποέργο της Πράξης : «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα 

Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών»  

25. Προδικαστικές προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία: Αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 4.3 του 

άρθρου 4 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

 
26. Άλλες πληροφορίες:  

 Εγγύηση συμμετοχής: 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά 

τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται 

στο ποσό των 190.320,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 14-02-2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.. 

 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 . 

   Δημοσιεύσεις:  

Η προκήρυξη της σύμβασης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στις 20/10/2022 στην Υπηρεσία Δημοσιεύσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθ. προκήρυξης σύμβασης: 2022/S 206-586487),  

…………………………………………………………………………………………………… 

Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

 

Κοινοποίηση 

1. Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr 

2.  Εφημερίδες :   α.  Ρεθεμνιώτικα Νέα  –  ΕΝΤΑΥΘΑ      

                            β.  Κρητική Επιθεώρηση– ΕΝΤΑΥΘΑ   

                            γ.  Ρέθεμνος – Ενταύθα 

     (για τη δημοσίευση μία φορά μέχρι     19/11/2022 και την                                                       

     παράκληση τα σχετικά τιμολόγια να εκδοθούν επ΄ 

     ονόματι της Π.Ε.Ρεθυμνου - Δ.Τ.Ε.) 

3.  Περιφερειακή  Ενότητα Ρεθύμνης  

    Γραφείο κυρίας Αντιπεριφερειάρχου   

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. Ρεθύμνης 

 
 
 
 

ΛΙΟΝΗ ΜΑΡΙΑ 
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