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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ « 196051      »  

Κύριος  Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Φορέας κατασκευής έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Δ/ΝΣΗ Τ.Ε. 
Προϊσταμένη Αρχή :Δ/ΝΣΗ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Π.Ι.Ν.
Διευθύνουσα & Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

   

Η  Οικονομική  Επιτροπή   της   Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων    προκηρύσσει
ανοιχτό  διαγωνισμό  μέσω  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)   σύμφωνα με τις διατάξεις του   N. 4412/2016, για
την  επιλογή  αναδόχου  κατασκευής   του  έργου  «Επείγουσα  αντιστήριξη
πρανών  ποταμού  και  γέφυρας  Μεσογγής  από  την  πλημμύρα  της  14ης
Οκτωβρίου  2021»  προϋπολογισμού  έργου  400.000,00€  ,  χρηματοδοτούμενο
από πόρους του  Υπουργείου Εσωτερικών ,  μέσω Π.Δ.Ε.  ενταγμένο  στη   ΣΑΕ
055 με Κ.Ε.2003ΣΕ05500005 .

Η σύμβαση που θα συναφθεί δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και θα ανατεθεί ως
ενιαίο σύνολο. 

 Αντικείμενο  του  έργου,  σύμφωνα  με  τη  μελέτη  είναι   αποκλειστικά  οι
αποκαταστάσεις  και  συγκεκριμένα  οι   άρσεις  καταπτώσεων,  αντιστήριξη
πρανών,  ανακατασκευή  υφισταμένων  τεχνικών  έργων  που  αστόχησαν,
απομάκρυνση  φερτών  από την  κοίτη  καθαρισμούς  και  προστασία  πρανών με
φάτνες.  .Συγκεκριμένα  το  συνολικό  μήκος  της  παρέμβασης  ανέρχεται  σε
239,00μ. και η παρέμβαση πραγματοποιείται  μέχρι και σε απόσταση 731,00 μ.
από  την  εκβολή  του  ποταμιού  στο  ύψος  της  γέφυρας.  Οι  εργασίες  που
προβλέπονται είναι:   
-Καθαρισμός της κοίτης από φερτά  
-Επαναδιαμόρφωση πρανών στην αρχική τους κατάσταση και κλίση
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-Καθαρισμός  και  όπου  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  επανακατασκευή  όλου  του
συμβάλλοντος  δικτύου  αποχέτευσης  ομβρίων  (τάφροι,  σωληνωτοί  αγωγοί).
Συνολικά πρόκειται  για 7 συμβολές και  το μέσο βάθος παρέμβασης ανέρχεται
σε 10μ. από τη συμβολή με το ποτάμι.
-Επισκευή,  υποστήριξη  του  τμήματος   υφισταμένου  τοιχίου
(συμπεριλαμβανομένων και των πασσάλων θεμελίωσης του  σε βάθος περίπου
10,0 μ.  κάτω από τον πυθμένα του ποταμιού)  διαμόρφωσης του πρανούς της
κοίτης  ,  προς  νότο  για  μήκος  171,00μ.  με  έναρξη  παρέμβασης  σε  απόσταση
480,00 μ. από την εκβολή του ποταμιού
-Επαναδιαμόρφωση   των  πρανών   στο  ύψος  της  γέφυρας  Μεσογγής  στα
ανάντι και κατάντι της γέφυρας  

Το αντικείμενο του έργου προσδιορίζεται από τον κωδικό cpv: 45246410-0 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται  σε   322.580,64 Ευρώ
και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών  197.877,18
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 35.617,89
Απρόβλεπτα 35.024,26  (ποσοστού 15 επί της δαπάνης εργασιών και
του  κονδυλίου  Γ.Ε.+Ο.Ε.)    ,  που  αναλώνονται  σύμφωνα  με  τους
όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 
Απολογιστικά 47.200,00
Στο  ανωτέρω  ποσό  προβλέπεται  αναθεώρηση  στις  τιμές  ποσού
6.861,31 σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)  ΔΕΝ  προβλέπεται.

Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές.

Δεν Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο  .   

Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου,  ορίζεται  σε  ΔΩΔΕΚΑ  (12)
Μήνες , από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η διακήρυξη του έργου έχει  συνταχθεί  σύμφωνα με τις  πρότυπες Διακηρύξεις
για  την  σύναψη  Ηλεκτρονικών  Δημόσιων  Συμβάσεων  έργου  κάτω  των  ορίων
του Ν.4412/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
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Σύμφωνα με την διακήρυξη:

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των
προσφορών  ορίζεται η  31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα
10:00 π.μ.

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των  προσφορών
ορίζεται η    4η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Αν,  για  λόγους  ανωτέρας  βίας  ή  για  τεχνικούς  λόγους  δεν  διενεργηθεί  η
αποσφράγιση  κατά  την  ορισθείσα  ημέρα  ή  αν  μέχρι  τη  μέρα  αυτή  δεν  έχει
υποβληθεί  καμία  προσφορά,  η  αποσφράγιση  και  η  καταληκτική  ημερομηνία
αντίστοιχα  μετατίθενται  σε  οποιαδήποτε  άλλη  ημέρα,  με  απόφαση  της
αναθέτουσας αρχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται  υποχρεωτικά στην ελληνική  γλώσσα
και σε αυτήν υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις.  

Η  αποσφράγιση  γίνεται  από  τα  μέλη  της  επιτροπής  διαγωνισμού,  όπως αυτά
προέκυψαν  από  την   με  αριθμό  622-33/19-07-2022  (ΑΔΑ:69ΒΦ7ΛΕ-ΟΦΩ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. 

Κάθε  υποβαλλόμενη  προσφορά δεσμεύει  τον  συμμετέχοντα  στον  διαγωνισμό,
για  διάστημα  ΔΕΚΑ (10)   μηνών,  από την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας
υποβολής των προσφορών .

 Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

 Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που  δραστηριοποιούνται  στην  κατηγορία  Έργων
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   και  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  και  πληρούν  τα  απαιτούμενα  σύμφωνα  με  τα
κριτήρια  επιλογής  που  περιγράφονται  στο  άρθρο   22  της  διακήρυξης  και
συγκεκριμένα:

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις.

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που, δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα
επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότε-
ρα οριζόμενα στο      άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει ή στο άρθρο 64 παρ.
2.α του Π.Δ.71/2019 (ΦΕΚ 112/Α), όπως ισχύει, αντίστοιχα.  
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22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απαιτείται η στελέχωση του Οικονομικού Φορέα τουλάχιστον από   έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ.
Β' βαθμίδας, ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας και στις δύο  κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΔΕΝ προβλέπονται.

22.Ε.1 Ελάχιστο όριο εμπειρίας ανά κατηγορία έργων 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις.

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

Και που είναι εγκατεστημένοι :
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.

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.  Δεν  απαιτείται  από  τις  εν  λόγω  ενώσεις  να  περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Οι  προσφέροντες  πρέπει  να  πληρούν  τα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής,  όπως
αυτά καθορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη.

Όσοι  έχουν  έννομο  συμφέρον  να  προβούν  στην  διαδικασία  προδικαστικών
προσφυγών  για  το  εν  λόγω  έργο  μπορούν  να  ακολουθήσουν  την  διαδικασία
που  περιγράφεται  στα  άρθρα  363,  365  ,  366  ,  368  και  372  του  Ν.4412/2016
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 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  Έξι  χιλιάδων  και    Τετρακόσια  πενήντα  ένα  Ευρώ
(6.451,00 ευρώ) και πρέπει να ισχύει έως  31-02-2024   .
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Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  72  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  το  ύψος  της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,
ποσού  Δέκα έξι  Χιλιάδες  εκατό  είκοσι  εννέα  Ευρώ (16.129,00  ευρώ)   ,  χωρίς
να  συμπεριλαμβάνονται  τα  δικαιώματα  προαίρεσης,  χωρίς  Φ.Π.Α.  και
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

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.

Το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  θα  εγκριθεί  από  την  Οικονομική  Επιτροπή
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  (Προϊσταμένη  Αρχή ).
  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

                  Με την αριθμό  77-4/03-02-2023 (ΑΔΑ:69ΨΜ7ΛΕ-ΧΕΡ)  απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

                                                         Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

                                                               ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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