
 

  

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ              

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΤΥ)                

ΤΜΗΜΑ  Δ΄                                                                 

                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Διεύθυνση Tεχνικών Υπηρεσιών της Yπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά 
την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 125 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή τμημάτων εσχαροσκεπούς αγωγού 
ομβρίων στο δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών  Αεροδρομίου Ηρακλείου 
(ΚΑΗΚ »,  προϋπολογισμού πενήντα πέντε χιλιάδων  οκτακοσίων ευρώ (55.800,00 €), 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ 24% (ήτοι δαπάνη εργασιών, ΓΕ&Ο.Ε, 
απρόβλεπτα, απολογιστικά , Γ.Ε. & Ε.Ο.  απολογιστικών, αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λέοντος  4 και Ελευθερίας, Αργυρούπολη, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 16452, 
τηλ. 210 9973258.  

Αρμόδιοι για πληροφορίες: 

1. Κουρτέσας Γεώργιος   τηλ. 210 9973258,  email: d7d@hcaa.gr 
2. Ευστρατιάδης Φίλιππος   τηλ. 2109973259,  email: d7d@hcaa.gr  

2. Η Διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού αναρτώνται στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr,         
και την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ypa.gr, όπου διατίθενται δωρεάν, καθώς 
επίσης και στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν.4412/2016. 

3.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το προς δημοπράτηση έργο αφορά την ανακατασκευή 
τμημάτων του εσχαροσκεπούς αγωγού που ευρίσκεται έμπροσθεν του αεροσταθμού  
στην από πλευράς αέρος περιοχή του αεροδρομίου Ηρακλείου. 

4.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 45.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΙ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΥΠΑ 2020 (ειδικός 
φορέας  1039-401-0000000, ΑΛΕ 3110403001) και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κρατήσεις για τα έργα αυτά: (κωδικός CPV 45235000-3 και α/α 75638). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί . 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 03/12/2020

Αρ.Πρωτ.:Κ.Γ./ΔΤΥ/Δ 41056
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6.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκατό (100) ημερολογιακές 
ημέρες. 

7.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάσει τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 (Α΄147/8-9-2016, όπως αυτός ισχύει και τους όρους της διακήρυξης του έργου 
του θέματος που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΥΠΑ/ΓΔΑΜ/ΔΤΥ/Δ 17637/20-11-2020    
ΑΔΑ: 940Θ465ΧΘΞ-ΗΡΒ απόφαση Διοικητή ΥΠΑ.  

8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις οικονομικών φορέων αυτών, που δραστηριοποιούνται στα 
έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του ν.4412/2016 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,καθώςκαι 
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. 
Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ και στα 
Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοιχα στις κατηγορίες:   Εργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 
(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. 

Ο 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.4412/16. 

9.ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 του Ν.4412/16 ορίζεται στο 2% επί του προϋπολογισμού του έργου 
χωρίς ΦΠΑ ήτοι στο ποσό των εννιακοσίων  ευρώ(900,00 €) και η σχετική 
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η Διάρκεια ισχύος της εγγύησης  
είναι εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες. Σε 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. 
 
10.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
    άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95  του  Ν.4412/16) 
 
11.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    
 12-02-2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10π.μ. 
 
12. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφορών περιέχονται: 
 
(α) ένας (1) υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
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(β) ένας (1) υποφάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 
Εντός τριών (3) εργασίμων 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. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά την 
διάταξη του άρθρου97 του Ν.4412/16 για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Απαγορεύονται εναλλακτικές 
προσφορές  

13.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ορίζεται η 18-02-2021  ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 π.μ. 

 
                                                                                                        Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

 

        ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑ 
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