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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  Υποδιεύ� θύνση  Τεχνικώ� ν  Έργών  Μ.Ε.  Θεσσαλονι�κης  Περιφε�ρειας  Κεντρικη� ς  Μακεδονι�ας,

προκηρύ� σσει ανοιχτη�  διαδικασι�α για τη σύ� ναψη δημο� σιας σύ� μβασης τού ε�ργού  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΠΕΛΛΕΫ ΣΤΗΝ ΕΛΕΟΥΣΑ», πρού& πολογισμού�  200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

1 Οι  ενδιαφερο� μενοι  μπορού� ν  να  παραλα� βούν  τα  σύμβατικα�  τεύ� χη  τού  Διαγώνισμού�

σύμπεριλαμβανομε�νού  τού  Τύποποιημε�νού  Εντύ� πού  Υπεύ� θύνης  Δη� λώσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.)  στο

χώ� ρο  «ηλεκτρονικοι�  διαγώνισμοι�»  της www.promitheus.gov.  gr   (με  αριθμό  ΕΣΗΔΗΣ

86516)  καθώ� ς  και  στην  επι�σημη  σελι�δα  της  Περιφε�ρειας  Κεντρικη� ς  Μακεδονι�ας

www.pkm.gov.gr στο σύ� νδεσμο «προκηρύ� ξεις της ΠΕ Θεσσαλονι�κης».

2 Πληροφορι�ες  παρε�χονται  απο� :  Υποδιεύ� θύνση  Τεχνικώ� ν  Έργών  Μ.Ε.  Θεσσαλονι�κης

Περιφε�ρειας Κεντρικη� ς  Μακεδονι�ας,  οδο� ς  Στρώμνι�τσης 53,  Θεσσαλονι�κη,  τηλ.:  2313 331

320, fax: 2313 331198, e‐mail: dtech@pkm.gov.gr.

3 Ως ημερομηνι�α λη� ξης της προθεσμι�ας ύποβολη� ς τών προσφορώ� ν ορι�ζεται η 15/01/2020

ημε�ρα Τετάρτη  και ώ� ρα λη� ξης της ύποβολη� ς προσφορώ� ν ορι�ζεται η 11:00 π.μ.

4 Ως  ημερομηνι�α  και  ώ� ρα  ηλεκτρονικη� ς  αποσφρα� γισης  τών  προσφορώ� ν  ορι�ζεται  η

21/01/2020,  ημε�ρα Τρίτη και ώ� ρα 09:00 π.μ.

5 Ο Διαγώνισμο� ς θα διεξαχθει�  με κριτη� ριο ανα� θεσης την πλε�ον σύμφε�ρούσα απο�  οικονομικη�

α� ποψη προσφορα�  με βα� ση τη τιμη�  και με το σύ� στημα με επιμε�ρούς ποσοστα�  ε�κπτώσης

σύ� μφώνα με τις διατα� ξεις τού α� ρθρού 95 παρ. 2α τού Ν.4412/2016.

6 Δικαι�ώμα σύμμετοχη� ς ε�χούν φύσικα�  η�  νομικα�  προ� σώπα, η�  ενώ� σεις αύτώ� ν πού 

δραστηριοποιού� νται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  πού ει�ναι εγκατεστημε�να σε: 

α) σε κρα� τος‐με�λος της Ένώσης,
β) σε κρα� τος‐με�λος τού Εύρώπαι&κού�  Οικονομικού�  Χώ� ρού (Ε.Ο.Χ.),

γ)  σε  τρι�τες  χώ� ρες  πού  ε�χούν  ύπογρα� ψει  και  κύρώ� σει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμο�  πού  η  ύπο�

ανα� θεση δημο� σια σύ� μβαση καλύ� πτεται απο�  τα Παραρτη� ματα 1, 2, 4  και  5 και τις γενικε�ς

σημειώ� σεις τού σχετικού�  με την Ένώση Προσαρτη� ματος I της ώς α� νώ Σύμφώνι�ας, καθώ� ς

και

δ) σε τρι�τες χώ� ρες πού δεν εμπι�πτούν στην περι�πτώση γ΄ της παρού� σας παραγρα� φού και
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ε�χούν σύνα� ψει  διμερει�ς  η�  πολύμερει�ς  σύμφώνι�ες  με  την Ένώση σε θε�ματα διαδικασιώ� ν

ανα� θεσης δημοσι�ών σύμβα� σεών.

Οικονομικο� ς φορε�ας σύμμετε�χει ει�τε μεμονώμε�να ει�τε ώς με�λος ε�νώσης

Οι ενώ� σεις  οικονομικώ� ν  φορε�ών σύμμετε�χούν ύπο�  τούς ο� ρούς τών παρ.  2,  3  και  4  τού
α� ρθρού 19 και τών παρ. 1 (ε) και 3 (β) τού α� ρθρού 76 τού ν. 4412/2016.

Δεν απαιτει�ται απο�  τις εν λο� γώ ενώ� σεις να περιβληθού� ν σύγκεκριμε�νη νομικη�  μορφη�  για

την ύποβολη�  προσφορα� ς.  Σε περι�πτώση πού η ε�νώση αναδειχθει�  ανα� δοχος η νομικη�  της

μορφη�  πρε�πει  να  ει�ναι  τε�τοια  πού  να  εξασφαλι�ζεται  η  ύ� παρξη  ενο� ς  και  μοναδικού�

φορολογικού�  μητρώ� ού για την ε�νώση (πχ κοινοπραξι�α).

7 Για  τη  σύμμετοχη�  στο  διαγώνισμο�  απαιτει�ται  η  κατα� θεση  εγγύητικη� ς  επιστολη� ς  ύ� ψούς

3.225,00€  και  ισχύ�  τούλα� χιστον  30  ημε�ρες,  μετα�  τη  λη� ξη  τού  χρο� νού  ισχύ� ος  τών

προσφορώ� ν. Ο χρο� νος ισχύ� ος τών προσφορώ� ν ει�ναι 6 μη� νες.

8 Η σύνολικη�  προθεσμι�α εκτε�λεσης τού ε�ργού, ορι�ζεται σε  τριακόσιες (300) ημέρες  απο�

την ημε�ρα ύπογραφη� ς της σύ� μβασης.

9 Κώδικο� ς  CPV: 45221119-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών και

Κώδικο� ς NUTS: EL522 (Κεντρικη�  Μακεδονι�α‐Θεσσαλονι�κη)

10 Το ε�ργο χρηματοδοτει�ται απο�  πιστώ� σεις τού προγρα� μματος Επενδύτικώ� ν Δαπανώ� ν Ιδι�ών

Πο� ρών 2019 (Κ.Α. 2131ΘΕΣ015ΙΔΠ14)

11 Το αποτε�λεσμα της δημοπρασι�ας θα εγκριθει�  απο�  την Οικονομικη�  Επιτροπη�  Περιφε�ρειας

Κεντρικη� ς Μακεδονι�ας.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής

Επιτροπής της Π.Κ.Μ

Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά
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