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Ανακοίνωση Διενέπγειαρ Διαγωνισμού (Πεπίληψη Διακήπςξηρ) Δ.10/22 
 

1. α. Αλαζέηνπζα Αξρή: Δηνίθεζε Αεξνπνξηθήο Τπνζηήξημεο (ΔΑΤ) 
 

β. Μνλάδα πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό: 206 ΠΣΕΡΤΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΤΠΟΔΟΜΩΝ (206 ΠΑΤ) 
 
2. Δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ: Αλνηθηή δηαδηθαζία ειεθηξνληθνύ 
δηαγσληζκνύ κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 
Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ) κε ζθνπό ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν: 
«πληήξεζε Οδηθνύ Δηθηύνπ 117ΠΜ (ΑΕΕ: 12/21)», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν. 4412/16, όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  
 
3. α. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ: Η επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν: «πληήξεζε 
Οδηθνύ Δηθηύνπ 117ΠΜ (ΑΕΕ: 12/21)». 
 
β. πλνιηθή Πξνϋπνινγηζζείζα Δαπάλε: 984.327,52 € (ΦΠΑ 24%).  
 
γ. Είδνο ζύκβαζεο – Δηάξθεηα: Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνζεζκηώλ ηεο 
ζύκβαζεο ηνπ Αλαδόρνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. Η 
ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε 
πέντε (5) μήνερ από την ημεπομηνία ςπογπαυήρ τηρ σύμβασηρ. 
Αλαιπηηθόηεξα ζηνηρεία γηα ηηο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Εηδηθή 
πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ. 

 
4. α.  Δηεύζπλζε γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από 
08:00 – 14:00 : 206ΠΑΤ/ΔΚΑΣ/ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΩΝ, Λεσθόξνο Μεγάινπ 
Αιεμάλδξνπ 303, Άλσ Ληόζηα, ΣΚ 13341 (ηει. 2102475523, εζση 5608) 
 
β. Ηιεθηξνληθή πξόζβαζε : www.promitheus.gov.gr,  θαη www.haf.gr.  
 
γ. Κσδηθόο δηαγσληζκνύ ζην ΕΗΔΗ: 193693 
5.α. Έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ: Ακέζσο κεηά ηελ 
αλάξηεζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζην ΕΗΔΗ. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.haf.gr/
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β. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ: 06/12/22, ημέπα Σπίτη 
και ώπα 09:00 πμ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, 
δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα.  
 
γ. Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ: 06/12/22, ημέπα Σπίτη και ώπα 
10:00 πμ. 
 
δ. Γιώζζα : Ειιεληθή  
 
ε. Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο: Δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε.  
 

6. α. Σόπνο παξάδνζεο: 117 Πηέξπγα Μάρεο, Αλδξαβίδα Ηιείαο ΣΚ 27051, 
Ηιεία. 

 
β. Υξόλνο παξάδνζεο: ε πέντε (5) μήνερ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζύκβαζεο. 
 
γ.  Πιεξσκή: Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηα δηαιακβαλόκελα 
ζην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/16, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
 
7. Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: Δεκαπέντε (15) μήνερ από ηελ επνκέλε ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζην ζύζηεκα, κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο από ηελ Τπεξεζία. 
 
8. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ: Η «πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά»  κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 
 
9.   Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο αλαθνίλσζεο (πξνθήξπμε):  
 
α. ηνλ ηζηόηνπν ηνπ «ΚΗΜΔΗ»: 11/11/2022 
β. ηνλ ηζηόηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δηαύγεηα»: 11/11/2022 
 
10. Ηκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο  
 
α.  ηνλ ηζηόηνπν ηνπ «ΚΗΜΔΗ»: 11/11/2022 
β. ηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΕΗΔΗ : 11/11/2022 
 
11. Αηηήκαηα – εξσηήκαηα επί ηνπ δηαγσληζκνύ ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ειε-
θηξνληθά κέζσ εθαξκνγήο πνπ παξέρεηαη από ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ 
ζηε Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ ΕΗΔΗ. Σα ελ ιόγσ αηηήκαηα 
παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη από 
εγγεγξακκέλνπο ζην ζύζηεκα νηθνλνκηθνύο θνξείο, δειαδή απηνύο πνπ δηαζέηνπλ 
ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό 
πξόζβαζεο) ην αξγόηεξν έσο ηελ 22/11/22 θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθό αξρείν 
κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Σα 
αηηήκαηα/εξσηήκαηα πξαγκαηνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή γιώζζα, 
εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ζηελ παξνύζα θαη ζα 
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απεπζύλνληαη ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό (206ΠΑΤ). Εξσηήκαηα 
πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί κε ηξόπν άιιν από ηνλ σο άλσ πξνδηαγεγξακκέλν, δελ 
ζα απαληώληαη. 

 
 

 

 

Σαμίαξρνο (Μ) Αιέμαλδξνο πξεγγέιαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                         Δηνηθεηήο 206 ΠΑΤ 
 

Αλζππνζκελαγόο (ΜΕ) Αλαζηάζηνο Παπιίδεο 
      Σκεκαηάξρεο Δεκνπξαζηώλ. 
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