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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                       Χανιά, 27/12/2022

Αρ. Πρωτ. : 405025

Ταχ/κή Διεύθυνση :   Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη
Ταχ/κός Κώδικας :      73132
Πληροφορίες :     Μαζοκοπάκη Γεωργία, Βατσάκη Καλλιόπη
Τηλέφωνο :     28213-44632, 44617
Ηλεκ/κή Διεύθυνση :   mazokopaki@crete.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΑΡΘΡΟΥ 27 Ν.4412/2016, 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

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, 28213-44626).

2. Επικοινωνία: 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, 
δημόσια 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).
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: 45233120-6, 45233141-9
6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
7. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)
8. Τίτλος έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ  

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 11Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ-ΒΟΥΤΑΣ-ΣΤΡΟΒΛΕΣ-ΑΛΙΓΟΙ-ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ 
ΔΡΟΜΟΙ»

9. Σύντομη Περιγραφή: 
10. Το φυσικό αντικείμενο του  υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των 

ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό Παλαιόχωρα-Βουτά-Στροβλές-
Αλιγοί-Πλεμενιανά και τους συνδεόμενους δρόμους, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. 
Χανίων το Φεβρουάριο του 2019, διότι από τις ζημιές παρεμποδίζεται η προσπέλαση σε περιοχές με έντονη 
τουριστική και αγροτική δραστηριότητα και επιπλέον έχουν δημιουργηθεί συνθήκες κινδύνου για τους διερχόμενους 
οδηγούς.
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Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις γίνονται σε τμήματα της οδού, στα οποία εμφανίζονται έντονες καθιζήσεις του 
οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρανών και εκτεταμένες ζημιές στα τεχνικά απορροής ομβρίων, με στόχο την 
επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο και την βελτίωση αυτών, ώστε να ικανοποιούνται οι 
απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Επιπλέον, θα γίνει ανακατασκευή του παλιού 
οδοστρώματος και θα κατασκευάζεται ανάλογα την περίπτωση στρώση στράγγισης του οδοστρώματος, κατασκευή 
στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά, κατασκευή ασφαλτικού τάπητα και διαγράμμιση του 
οδοστρώματος σε όλο το μήκος του νέου ασφαλτοτάπητα. Τέλος, θα γίνει αποξήλωση και αντικατάσταση των 
καταστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης.

11. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία (χωρίς ΦΠΑ): 806.451,61 ΕΥΡΩ
12. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
13. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
14. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 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 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας, καθώς και  άνω και 
δ) 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 συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 

παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4782/2021. 
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).

• Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2 του 
Ν.4782/2021, και το άρθρο 22Α της διακήρυξης.

• Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (2η τάξη και άνω). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 
Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.

15. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
16. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
17. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του 
Ν.4782/2021.

18. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/01/2023, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

19. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 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.

20. Χρόνος ισχύος προσφορών: 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.  
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4782/2021, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
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21. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/01/2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 11:00 π.μ. 

22. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
23. 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).

24. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
25. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ  802 (Κ.Α. 2019ΕΠ80200006) της Περιφέρειας Κρήτης.
26. 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 σύμφωνα και με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

27. 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, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 21 του Ν.4782/2021, και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδες εκατό είκοσι εννέα και τρία (16.129,03) ευρώ. 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. 

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

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε .Χανίων για 
δημοσίευση  της  δημοπράτησης του έργου 
στην ιστοσελίδα της Περιφ. Κρήτης.         
                  

2. Εφημερίδες: 

            α) «Χανιώτικα Νέα» - Ενταύθα, 
            β) «Σεληνιώτικα Νέα» -  Ενταύθα, 
            γ) «Νέοι Ορίζοντες» -  Ενταύθα   
                                                                                

3. Τ.Ε.Ε.  
             α) Κεντρικό Καραγιώργη Σερβίας 4 Αθήνα 
             β) Τμ. Ανατ. & Δυτικής Κρήτης Έδρες τους

4. Δ/νσεις Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης – Ηρακλείου
 – Λασιθίου

         Έδρες τους

5. Συνδέσμους Εργοληπτών Δημ. Έργων Χανίων – Ρεθύμνης 

             -Ηρακλείου-Λασιθίου 

        Έδρες τους

6. Γραφείο Γραμματείας Ενταύθα

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε Χανίων

Ελένη Δοξάκη
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΔΑ: ΨΡ5Υ7ΛΚ-ΨΙΤ


		2022-12-27T10:21:43+0200


		2022-12-27T10:22:59+0200
	Athens




