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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(με Φ.Π.Α.): 

5.000.000,00 € 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 
Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών – Η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων 
και Ασφάλειας (Δ14),  δηµοσιεύει την παρακάτω Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου: «Επεμβάσεις στους Κόμβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του Β.Ο.Α.Κ. για τη 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας» με προϋπολογισμό 5.000.000,00 € (με ΦΠΑ) και σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
 
1. Επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας της 

Αναθέτουσας Αρχής.  
Η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) ανήκουσα στη Γενική 
∆ιεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου 
Υποδοµών και Μεταφορών, οδός Λ. Κηφισίας 39, Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι, Ελλάδα, αριθµοί, τηλεφώνου: 

210 6417602 και fax: 2106417609 και email: daoy@ggde.gr.  
 

2. α) Επιλεγής τρόπος σύναψης της σύµβασης.  
Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 18 της ∆ιακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος.  
β) Τύπος σύµβασης για τη σύναψη της οποίας γίνεται η πρόσκληση υποβολής προσφορών.  
Σύµβαση Κατασκευής ∆ηµοσίου Έργου: « Επεμβάσεις στους Κόμβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του 
Β.Ο.Α.Κ.  για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας».  
 

3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών.  

Το έργο θα εκτελεστεί στον Νομό Ηρακλείου (Κωδικός NUTS: EL431).  
 
β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου.  

  Αντικείμενο των εργασιών του υπόψη έργου είναι η αναβάθμιση δύο υφιστάμενων 
ανισόπεδων ημικόμβων που βρίσκονται επί του Β.Ο.Α.Κ.  στον  N. Ηρακλείου, με σκοπό την  
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  βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Μέσω των κόμβων αυτών συνδέονται με τον Β.Ο.Α.Κ. οι 

οικισμοί  Αγ. Πελαγία και Αχλάδα. Ο κόμβος Αχλάδας βρίσκεται σε απόσταση 18 km και ο 
κόμβος Αγ. Πελαγίας σε απόσταση 15 km, δυτικά του Ηρακλείου.  

Τα έργα αναβάθμισης περιλαμβάνουν την διαμόρφωση ασφαλών κλάδων σύνδεσης των 
ημικόμβων και τη  διαμόρφωση λωρίδων επιτάχυνσης - επιβράδυνσης επί του Β.Ο.Α.Κ. 

Τα έργα του κόμβου Αχλάδας εκτείνονται σε μήκος 940 m και του κόμβου Αγ. Πελαγίας σε 
μήκος 624 m, επί του Β.Ο.Α.Κ. Περιλαμβάνουν: χωματουργικές εργασίες, επέκταση 
υφιστάμενων οχετών, κατασκευή τεχνικών, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, 
σήμανσης και ασφάλισης, εργασίες ηλεκτροφωτισμού και γεωτεχνικά έργα 
(πασσαλότοιχος). 

Πέραν των ανωτέρω, για λόγους οδικής ασφάλειας προβλέπονται έργα και στις ακόλουθες 
δύο θέσεις: 

 Στο τμήμα του Β.Ο.Α.Κ. μεταξύ των κόμβων Αχλάδας και Αγ. Πελαγίας, επί 
μήκους 2.500 m περίπου.  

 Στο τμήμα του Β.Ο.Α.Κ., μετά το πέρας των έργων του κόμβου  Αγ. Πελαγίας και 
ανατολικά, σε μήκος περίπου 1.600 m.  

Κωδικός CPV: 45233120-6 
 

4. Προθεσµία εκτέλεσης των εργασιών. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 
ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 

5. α) Οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύµβασης µπορούν να 
ζητηθούν από:  
Η ∆ιακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη διατίθενται στον ειδικό, δηµόσια 
προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, 
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.ggde.gr (Για τον 
Πολίτη � NEW! Προκηρύξεις/∆ιαγωνισµοί). Οι µελέτες του έργου διατίθενται σε dvd  
από τη Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) ,  
Λεωφ. Κηφισίας 39 , Τ.Κ. 151 23 , Μαρούσι , 4ος όροφος, κα. Αρ. Καργιώτου, τηλ. 
2106417552, κατόπιν σχετικής συνεννόησης. 
 

6. α) Ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των προσφορών.   
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών την 25/07/2018 και ώρα 12:00.  
β) Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 

7. Αποσφράγιση των προσφορών  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 30/07/2018 και ώρα 
12:00. 
 

8. Απαιτούµενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις:  
α) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους # 80.645,00 # €  ισχύος 
μεγαλύτερης ή ίσης των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών, δηλαδή ισχύος τουλάχιστον μέχρι 25/5/2019.  
β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
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9. Το έργο χρηµατοδοτείται σήµερα από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων, από τη ΣΑΕ 071, ενάριθμο έργο 2017ΣΕ07100003 και θα προταθεί προς 
ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, Πράξη «Αναβάθμιση / 
Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου – ΔΟΔ 
στην Περιφέρεια Κρήτης». 

 
10. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαµβανοµένης της κράτησης 0,06 % υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ, 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π και 6‰ 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. 
∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. 
 

11. Για Κοινοπραξία επιχειρήσεων, εφόσον της ανατεθεί η σύµβαση, ισχύουν τα 

προβλεπόµενα από το άρθρο 140 του ν. 4412/2016. 
 

11. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί (καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας): 

      α)Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ.  

      β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, από τα οποία να προκύπτει η καταλληλότητα του 
οικονομικού φορέα για εκτέλεση έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

      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 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, 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 που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί 
δραστηριότητα σε έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

 
12. Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια: 

 
Για τους μεμονωμένους προσφέροντες οικονομικούς φορείς απαιτούνται κατ’ 
ελάχιστο: 

i.  Ίδια Κεφάλαια ελάχιστου ύψους 750.000,00€. Από τα ίδια κεφάλαια εξαιρούνται  τα 
ποσά   του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
καταβολής τους και πιστοποίησης τους από τις εποπτικές αρχές. 

ii. Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους 45.000,00€. Στα ακίνητα συμπεριλαμβάνονται τα 
ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και τα επενδυτικά ακίνητα και ως ακίνητα λογίζονται τα 
γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, αγροί. 

iii. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους 45.000,00 €.  Ως μηχανολογικός        
εξοπλισμός     λογίζονται τα μηχανήματα και τα μεταφορικά μέσα, που σχετίζονται με 
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την κατασκευή τεχνικών έργων στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το hardware αλλά 
όχι ο λοιπός εξοπλισμός γραφείων. 

 
iv. Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 150.000,00€. Ως πάγια ορίζεται το άθροισμα των 
ακινήτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω (περ.  ii και 
iii ) 

Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις 
διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων απαιτούνται κατ’ ελάχιστον, για κάθε έναν από 
τους οικονομικούς φορείς που μετέχουν στην ένωση, τα εξής: 

i)Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 375.000,00 €. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα 
ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
καταβολής τους και πιστοποίησης τους από τις εποπτικές αρχές, 

ii)  Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 75.000,00 €.  

Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις 

διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, 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. 

 

13.  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει  ως μεμονωμένος προσφέρων απαιτείται  

(για την κατηγορία έργων στην οποία υπάγεται το έργο) κατ’  ελάχιστον στελέχωση 2 

μηχανικών με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ’ αυτών και 2 μηχανικών με 

9ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ’ αυτών.   

Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων απαιτείται (για την κατηγορία έργων στην οποία 

υπάγεται το έργο) για κάθε έναν οικονομικό φορέα που μετέχει στην ένωση κατ’ 

ελάχιστο στελέχωση 1 μηχανικός με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία  και  1 μηχανικός με 

9ετή τουλάχιστον εμπειρία.  

Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις 

διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν αθροιστικά εμπειρία την τελευταία τριετία (3ετία)  για 

τη βασική κατηγορία έργων στην οποία υπάγεται το υπόψη έργο (οδοποιία) είκοσι 

πέντε τοις εκατό (25%) του κύκλου εργασιών για τη ζητούμενη δυναμικότητα  της 

εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 

του ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους 

οικονομικούς φορείς για τους οποίους από την εγγραφή τους στο Μ.Ε.ΕΠ. τεκμαίρεται η 

δυνατότητα ανάληψης έργου κατηγορίας οδοποιίας, ανεξαρτήτου ύψους 

προϋπολογισμού.  

Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις 

διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Ειδικά οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις οι προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου  
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δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, πρέπει επιπλέον των 

ανωτέρω να διαθέτουν κατάλογο εκτελεσμένων έργων οδοποιίας κατά την τελευταία 
πενταετία. Στην περίπτωση του μεμονωμένου προσφέροντα, από τα ποιοτικά και 
ποσοτικά στοιχεία των εκτελεσμένων έργων οδοποιίας του ως άνω καταλόγου θα 
πρέπει κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να προκύπτει ότι ο μεμονωμένος 
προσφέρων μπορεί να εκτελέσει το δημοπρατούμενο έργο. Στην περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, θα πρέπει από τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των 
εκτελεσμένων έργων οδοποιίας του ως άνω καταλόγου εκάστου μέλους της ένωσης να 
προκύπτει κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ότι το μέλος μπορεί να εκτελέσει το 
δημοπρατούμενο έργο. Ο κατάλογος των έργων αυτών πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία να αποδεικνύονται τα ανωτέρω 
ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. 

Η υποχρέωση προσκόμισης καταλόγου έργων (της τελευταίας πενταετίας) 
προκειμένου να εξεταστεί και να αποδειχθεί αν καλύπτεται η ικανότητα κατασκευής 
του δημοπρατούμενου έργου ισχύει και για όσους οικονομικούς φορείς είναι μεν 
εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς 
πιστοποίησης αλλά το πιστοποιητικό – βεβαίωση εγγραφής, σύμφωνα με το θεσμικό 
πλαίσιο που ισχύει για τον επίσημο κατάλογο ή το πιστοποιητικό, δεν αποτελεί 

απόδειξη της ζητούμενης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητάς τους. Για τις 
αλλοδαπές εταιρείες, η περίπτωση αυτή αφορά στους μεμονωμένους οικονομικούς 
φορείς που διαθέτουν μεν πιστοποιητικό – βεβαίωση εγγραφής από το οποίο όμως δεν 

τεκμαίρεται η δυνατότητα για την ανάληψη έργου προϋπολογισμού ίσου ή 
μεγαλύτερου του δημοπρατούμενου. Εφόσον οι αλλοδαπές αυτές εταιρείες 
συμμετέχουν ως μέλη ένωσης, θα πρέπει να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά αυτά 

μόνο εφόσον βάσει του πιστοποιητικού – βεβαίωση εγγραφής δεν τεκμαίρεται η 
δυνατότητά τους για ανάληψη έργου προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 3.750.000,00 

€ (χωρίς ΦΠΑ). Εξυπακούεται ότι οι φορείς αυτοί θα πρέπει να πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 22.Γ και 22.Δ της οικείας διακήρυξης.  

Τα δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας αναφέρονται αναλυτικά 
στο Άρθρο 23.6 της οικείας Διακήρυξης. 

 
14. Η χρονική περίοδος για την οποία κάθε υποψήφιος δεσµεύεται µε την 
προσφορά του είναι εννέα (9) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των  προσφορών.  
 
15. Το κριτήριο βάσει του οποίου, θα γίνει η ανάθεση της Σύµβασης είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).  
 
16. ∆ιαδικασίες προσφυγής: 
α) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προδικαστικής προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).  
β) Υποβολή προδικαστικών προσφυγών: σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π∆ 39/2017 
(64/Α’). 
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17. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 

 

 

 

 

               Μαρούσι, 22-6-2018 
 
                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ14 
         ΑΛ. ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ 
           Πολ.Μηχ. με Α΄β 
          κ.α.α 
 
 
 
                     ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΝΕΛΗΣ 

    Πολ.Μηχ. με Α΄β 
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