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«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» ΑΓΑ:  
ΑΓΑΜ:  

   
ΠΡΟ :  
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  .1983  
  Άλσ Ληφζηα, 19 Οθη 22 

 
Πεπίλητη Διακήπςξηρ Δ.11/22  

  
1.  α.  Αλαζέηνπζα Αξρή: Γηνίθεζε Αεξνπνξηθήο Τπνζηήξημεο (ΓΑΤ)  

 
     β. Μνλάδα πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ: 206 ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ 
ΤΠΟΓΟΜΩΝ (206 ΠΑΤ) 
 
2. Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ : Αλνηθηή δηαδηθαζία ειεθηξνληθνχ 
δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Απνκάθξπλζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηθαηάζηαζε Πξντφλησλ 
Ακηάληνπ απφ ηξαηησηηθέο Δγθαηαζηάζεηο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (ΑΔΔ: 
24/19)», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη.  
 
3.  α.   Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ : Ζ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ: «Απνκάθξπλζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηθαηάζηαζε Πξντφλησλ Ακηάληνπ απφ 
ηξαηησηηθέο Δγθαηαζηάζεηο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (ΑΔΔ: 24/19)» [Κσδηθνί 
CPV: 45216200-6 «Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ζηξαηησηηθά θηίξηα θαη 
εγθαηαζηάζεηο», 45261000-4: «Οηθνδνκηθέο θαη ζπλαθείο εξγαζίεο επηθάιπςεο 
ζηεγψλ θαη θαηαζθεπήο δηαρσξηζηηθψλ πιαηζίσλ», 45400000-1: «Δξγαζίεο 
απνπεξάησζεο θηηξίσλ», 45430000-0: «Δξγαζίεο επέλδπζεο δαπέδσλ θαη 
ηνίρσλ», 90650000-8: «Τπεξεζίεο απνκάθξπλζεο ακηάληνπ»].  
 
      β.  πλνιηθή Πξνυπνινγηζζείζα Γαπάλε : 1.773.176,12 € (συπίρ ΦΠΑ), ήηοι 
2.198.738,39 € (με ΦΠΑ 24%) 
 
      γ.  Δίδνο ζχκβαζεο – Γηάξθεηα :   
Ζ δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε είλαη κηθηή ζχκβαζε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 
παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη δχν δηαθξηηά κέξε: 
 
α) ΣΜΖΜΑ 1: ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 
θαζαίξεζε ησλ πξνηφλησλ ακηάληνπ (έξγν) 
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β) ΣΜΖΜΑ 2: ηελ ππεξεζία θαζαίξεζεο, δηαρείξηζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ 
πξντφλησλ ακηάληνπ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ 
(ππεξεζία) 
Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ δπν αλσηέξσ ηκεκάησλ ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδεηαη ε 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δέκα (10) μήνερ από ηην ςπογπαθή 
ηηρ ζύμβαζηρ.  
 
4. α.  Γηεχζπλζε γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 
08:00 – 14:00 : 206ΠΑΤ/ΓΚΑΣ/ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΩΝ, Λεσθφξνο Μεγάινπ 
Αιεμάλδξνπ 303, Άλσ Ληφζηα, ΣΚ 13341 (ηει. 2102475523, εζση 5608)  
 
    β. Ζιεθηξνληθή πξφζβαζε : www.promitheus.gov.gr, www.haf.gr θαη 
www.dideap.mil.gr .  
 
    γ.  Κσδηθφο δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ: 193175  
 
5. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία/εο έξγνπ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ θαη πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε πξντφλησλ ακηάληνπ θαη πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε : 
 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ 

πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 , 
5, 6 θαη 7  θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I 
ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε 
ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
6. α. Έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ: Ακέζσο κεηά ηελ 
αλάξηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ. 
 
    β. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ : 17/11/22 ημέπα 
Πέμπηη  και ώπα 09:00 πμ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 
θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα.  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.haf.gr/
http://www.dideap.mil.gr/
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    γ. Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ : 17/11/22, ημέπα Πέμπηη και 
ώπα 10:00 πμ  
 
    δ.  Γιψζζα : Διιεληθή  
 
    ε.   Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο: Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε.  
 
7. α. Σφπνο εθηέιεζεο:  

1. 110 Πηέξπγα Μάρεο – 110  ΠΜ (ΛΑΡΗΑ)  
2. 111 Πηέξπγα Μάρεο – 111  ΠΜ (Ν. ΑΓΥΗΑΛΟ ΜΑΓΝΖΗΑ) 
3. 114 Πηέξπγα Μάρεο – 114  ΠΜ (ΣΑΝΑΓΡΑ ΒΟΗΩΣΗΑ) 
4. 115 Πηέξπγα Μάρεο – 115  ΠΜ (ΟΤΓΑ ΥΑΝΗΩΝ) 
5. 124 Πηέξπγα Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο – 124 ΠΒΔ (ΣΡΗΠΟΛΖ ΑΡΚΑΓΗΑ) 
6. 128 κελαξρία Δθπαίδεπζεο Σειεπηθνηλσληψλ Ζιεθηξνληθψλ – 128 ΔΣΖ   
(ΚΑΒΟΤΡΗ ΑΣΣΗΚΖ) 
7. 130 κελαξρία Μάρεο – 130 Μ (ΛΖΜΝΟ) 
8. 135 κελαξρία Μάρεο – 135 Μ (ΚΤΡΟ) 
9. 8Ζ Μνίξα ηαζκνχ Διέγρνπ θαη Πξνεηδνπνίεζεο – 8Ζ ΜΔΠ (ΛΖΜΝΟ) 
10. Κέληξν Γηαζπνξάο Αεξνπνξίαο/Ενχκπεξη – ΚΔΓΑ/Ε (ΕΟΤΜΠΔΡΗ 
ΑΣΣΗΚΖ) 

 
       β. Υξφλνο εθηέιεζεο: ε δέκα (10) μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηεο ζχκβαζεο  
 
       γ. Πιεξσκή: Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηα 
δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
 
8. Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ: Δεκαέξι (16) μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
9. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ: Ζ «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο. 
 
10.  Ζκεξνκελία απνζηνιήο ηεο αλαθνίλσζεο (πξνθήξπμε):  
 
      α. ηνλ ηζηφηνπν ηνπ «ΚΖΜΓΖ» : 20/10/22  
      β. ηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαχγεηα» : 20/10/22  
 
11. Ζκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο  
 
      α.  ηνλ ηζηφηνπν ηνπ «ΚΖΜΓΖ» : 20/10/22  
      β.  ηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΖΓΖ : 20/10/22 
 
12. Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 4/11/22 ε 206ΠΑΤ παξέρεη ζε 
φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
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ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην 
αξγφηεξν ζηηο 11/11/22. Απαληήζεηο ζε ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο πνπ δεηεζνχλ, 
αλαξηψληαη ζηνλ δεκφζηα πξνζβάζηκν ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ 
πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ- ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ καδί κε ηα ππφινηπα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πξνο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψλνληαη κε δηθή ηνπο επζχλε 
κέζα απφ ηνλ ππφςε ειεθηξνληθφ ρψξν. 

 
 

 

 

Σαμίαξρνο (Μ) Αιέμαλδξνο πξεγγέιαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                               Γηνηθεηήο 206 ΠΑΤ 
 

Αλζππνζκελαγφο (ΜΔ) Αλαζηάζηνο Παπιίδεο 
      Σκεκαηάξρεο Γεκνπξαζηψλ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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