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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286347-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Έργα οδοποιίας
2021/S 109-286347

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

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

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Ταχ. διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 542 10
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Βασιλική Παπαδημητρίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: B.Papadimitriou@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313331164
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pkm.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.pkm.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Ανακατασκευή και σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης - Καρυών στις περιοχές των κατολισθήσεων της 
5.4.2020 (γενικευμένες κατολισθήσεις 1, 2, 3, και θραύσεις ορυγμάτων 4 και 5).

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45233120 Έργα οδοποιίας

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Το έργο έχει αντικείμενο την εκτέλεση των κατάλληλων αναγκαίων έργων σταθεροποίησης και πλήρους 
αποκατάστασης της οδού Δάφνης - Καρυών, τόσο στις θέσεις των 3 βαθιών κατολισθήσεων (που 
συμβολίζονται: κατολίσθηση 1, κατολίσθηση 2 και κατολίσθηση 3) όσο και στις θέσεις θραύσης των πρανών 
2 ορυγμάτων (που συμβολίζονται: όρυγμα 4 και όρυγμα 5), με σκοπό την ανακατασκευή και περαιτέρω 
εξασφάλιση της ευστάθειας της οδού, τόσο σε στατικές συνθήκες όσο και σε περίπτωση σεισμού.
Η οδός Δάφνης - Καρυών αποτελεί την κεντρική οδό του Αγίου Όρους. Το εύρος του καταστρώματος είναι 6,80m 
και το οδόστρωμα είναι κατασκευασμένο με ελαφρά οπλισμένη πλάκα έγχυτου σκυροδέματος, πάχους 25cm, με 
κεντρικό κατά μήκος αρμό και εγκάρσιους αρμούς στα 6,00m.
Η οδός υπέστη σοβαρότατες κατολισθήσεις και διεκόπη πλήρως η κυκλοφορία. Απαιτείται η κατασκευή ειδικών 
γεωτεχνικών έργων για την αποκατάστασή της και πλήρη ανακατασκευή τής οδού.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 000 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45233140 Οδικά έργα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κωδικός NUTS: EL527 Χαλκιδική / Chalkidiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική οδός Δάφνης - Καρυών στο Άγιο Όρος.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το έργο περιλαμβάνει κατεξοχήν εργασίες σταθεροποίησης και ανακατασκευής των τμημάτων της οδού Δάφνης 
- Καρυών στις περιοχές των κατολισθήσεων και τις θέσεις θραύσης πρανών, με σκοπό την εξασφάλιση της 
ευστάθειας τής οδού. Περιλαμβάνονται:
— χωματουργικές εργασίες,
— τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας (γεωτεχνικά και σκυροδέματα),
— τελικές διαμορφώσεις, οδοστρώματα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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
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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:
Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί 
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής 
τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) στην κατηγορία/-ίες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ, του Προσαρτήματος Α, του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα 
οδοποιίας 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, στον 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 τής 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.
21.2) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
21.3) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19, και 
των Παρ. 1ε και 3β, του άρθρου 76 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24, του Ν. 4782/2021), του Ν. 
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, 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 (π.χ. κοινοπραξία).
α) όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που 
είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην 4η τάξη και άνω στην 
κατηγορία έργων οδοποιίας·
β) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκομίζουν 
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 Σ.Δ.Σ., στον 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 τής 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, προσκομίζουν 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 
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ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της 
παρούσας.
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς απαιτείται, σύμφωνα με την με την υπ’ αριθ. πρ. 130158/20.5.2021 
(ΑΔΑ: ΩΜΩΜ465ΧΘΞ-5Δ5) απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, να διαθέτουν οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, και συγκεκριμένα:
1) ιδία κεφάλαια ίσης ή μεγαλύτερης αξίας σε σχέση με το 30 % του προϋπολογισμού του έργου·
2) πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας διακοσίων πενήντα 
χιλιάδων ευρώ (250 000,00 EUR). Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν σε γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, μηχανολογικό 
εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται 
κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα, είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, 
πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο είτε η αξία αυτών όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια 
αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία του οικονομικού φορέα. Για τον 
εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 99, του ΠΔ 
3669/2008·
3) τραπεζική βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας, τουλάχιστον στο 20 % του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
του έργου, εκδοθείσα από νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη τράπεζα στην ΕΛΛΑΔΑ ή στον ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο ή σε τρίτες χώρες, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το διαθέσιμο πιστοληπτικό όριο του 
προσφέροντος για χρηματοδοτήσεις είναι τουλάχιστον ίσο με το 20 % της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού 
του έργου. Η βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα, εντός των τελευταίων 
30 ημερών πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά αποτελούν συνολικό κύκλο 
εργασιών και πιστοληπτική ικανότητα όλων των φορέων της ένωσης, αθροιστικά.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., 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, έως ότου ισχύει, και αντίστοιχα, οι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης δημόσιου έργου αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή να αναλάβουν την εκτέλεση μέρους σύμβασης 
δημόσιου έργου ως εγκεκριμένοι υπεργολάβοι, σύμφωνα με τα άρθρα 165, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
81, του Ν. 4782/2021 και 166, του Ν. 4412/2016, πρέπει να μην έχουν μέσα σε ολόκληρη την χώρα ανεκτέλεστο 
μέρος συμβάσεων δημοσίων έργων, ανώτερο από τα όρια που αναφέρονται στην παρ. 2, του άρθρου 64, σε 
συνδυασμό και με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, του Π.Δ. 71/2019.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
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Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
Α) Για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.:
1) για τα ιδία κεφάλαια ίσης ή μεγαλύτερης αξίας σε σχέση με το 30 % του προϋπολογισμό του έργου:
— είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει
— είτε στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, με την 
υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ 
(Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α, του Ν. 4412/2016, και ειδικότερα από:
– τις τελευταίες εγκεκριμένες οριστικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας βεβαιωμένες από Ο.Ε.Λ., 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
-– βεβαίωση του Ο.Ε.Λ. για το ύψος σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην ανωτέρω παράγραφο οικονομικές 
καταστάσεις, των ιδίων κεφαλαίων με τις σχετικές προσαρμογές, βάσει των παρατηρήσεων που έχει διατυπώσει 
στην έκθεση ελέγχου του.
Από τα ιδία κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές αρχές·
2) για τα πάγια αξίας άνω των 250 000,00 EUR (αθροιστικά ακίνητα και μηχανολογικός εξοπλισμός):
— είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει
— είτε στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, με την 
υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ 
(Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α, του Ν.4412/2016 και ειδικότερα από:
-– τις τελευταίες εγκεκριμένες οριστικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας βεβαιωμένες από Ο.Ε.Λ., 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
-– βεβαίωση του Ο.Ε.Λ. για το ύψος σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην ανωτέρω παράγραφο οικονομικές 
καταστάσεις, των παγίων περιουσιακών στοιχείων·
3) για την τραπεζική βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας αξίας, τουλάχιστον στο 20 % του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του έργου:
— βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας, εκδοθείσα από νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη τράπεζα 
στην ΕΛΛΑΔΑ ή στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ή σε τρίτες χώρες, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το διαθέσιμο 
πιστοληπτικό όριο του προσφέροντος για χρηματοδοτήσεις είναι τουλάχιστον ίσο με το 20 % της καθαρής αξίας 
του προϋπολογισμού του έργου. Η βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα, 
εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου 
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:
— με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύι ή
— με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του / της προσωρινού/-ής αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων 
των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος/-η ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας), και 
αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.
Β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης, που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII, του Προσαρτήματος Α΄, του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν 
στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 Ν.4412/2016.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των έργων οδοποιίας, οφείλουν 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρ. 130158/20.5.2021 (ΑΔΑ: ΩΜΩΜ465ΧΘΞ-5Δ5) απόφαση του υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις που αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα:
22.Δ.1) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων οδοποιίας, πρέπει 
να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως ορίζονται στο άρθρο 
52, παρ. 4, του Π.Δ. 71/2019.
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65, Παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, 
στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις της Παρ. 6, του Άρθρου 100, του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
στην κατηγορία έργων οδοποιίας.
22.Δ.2) Λόγω της φύσης του συγκεκριμένου έργου, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν κατασκευάσει 
από το 2012 και έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, έργα συναφούς αντικειμένου 
(αποκαταστάσεις κατολισθήσεων, ανακατασκευές και σταθεροποιήσεις πρανών κ.λπ.), με συνολικό 
προϋπολογισμό τουλάχιστον ίσο με το 30 % του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς ΦΠΑ.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
Α) Για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.:
— είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει
— είτε στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, με την 
υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ, του Παραρτήματος 
ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α, του Ν. 4412/2016 ανάλογα με την 
τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση.
Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών 
απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 
Μέρος ΙΙ, του Παραρτήματος ΧΙΙ, του Ν. 4412/2016.
Β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης, που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII, του Προσαρτήματος Α΄, του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν 
στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83, Ν. 4412/2016 και στην 
παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.
Γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή 
περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ, του Παραρτήματος ΧΙΙ, του Ν. 
4412/2016.
Για την απόδειξη πλήρωσης των απαιτήσεων του 22.Δ.2 και για όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να 
προσκομιστούν:
Κατάλογος έργων συναφούς αντικειμένου, ποιοτικώς και ποσοτικώς με το δημοπρατούμενο, εκτελεσμένων από 
το 2012 και έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, συνοδευόμενα από πιστοποιητικά καλής 
εκτέλεσής τους, από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει (περαιώσει) κατά το προαναφερθέν χρονικό 

08/06/2021 S109
https://ted.europa.eu/TED

6 / 9

21PROC008729386 2021-06-08



EE/S S109
08/06/2021
286347-2021-EL

7 / 9

διάστημα έργα με συνολικό, προϋπολογισμό τουλάχιστον ίσο με το 30 % του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς 
ΦΠΑ.
Ο κατάλογος αυτός θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:
1) τίτλος της σύμβασης - ονομασία του έργου - τοποθεσία·
2) ονομασία αναδόχου (μεμονωμένη επιχείρηση ή κοινοπραξία) της σύμβασης·
3) επιμερισμός των εργασιών κάθε επιχείρησης στην σύμβαση (ποσοστό και είδος συμμετοχής σε περίπτωση 
ένωσης ή κοινοπραξίας)·
4) εργοδότης·
5) ημερομηνία έναρξης - περαίωσης της σύμβασης, διάρκεια της σύμβασης·
6) προϋπολογισμός δημοπράτησης (χωρίς ΦΠΑ) και τελική αξία της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)·
7) περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης.
Τα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης για όλες τις περιπτώσεις των οικονομικών φορέων, αναφέρουν τον 
προϋπολογισμό δημοπράτησης, την τελική αξία, τον χρόνο περαίωσης και τον τόπο εκτέλεσης των έργων, και 
διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, και αν περατώθηκαν 
κανονικά.
23.7) Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 
22.Ε
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης:
— πρότυπο / Οδηγία: ISO 9001:2015,
— πεδίο εφαρμογής: σύστημα διαχείρισης ποιότητας,
— πρότυπο / Οδηγία: ISO 14001:2015,
— πεδίο εφαρμογής: συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της διακήρυξης.

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: 09/07/2021
Τοπική ώρα: 15:00

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: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/07/2021
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Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Στρωμνίτσης 53
Θεσσαλονίκη
542 10

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
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του[i].
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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης[ii].
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την 
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την 
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έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη 
ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων 
ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου[iv]. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ 
και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.Η αίτηση 
αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την 
κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/06/2021
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