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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567488-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Εργασίες αποκατάστασης περιοχής
2021/S 216-567488

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων - 
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Αριθμός ταυτοποίησης: 1261/2021
Ταχ. διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 54248
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Στ. Ελπέκος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtech@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313331313
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pkm.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.pkm.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Τεχνική υπηρεσία, συντήρηση, υποδομές

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση τμήματος Κοινοτικής Οδού Βασιλουδίου – Αρδαμερίου της Δ.Ε. 
Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά
Αριθμός αναφοράς: 1261/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45112330 Εργασίες αποκατάστασης περιοχής

II.1.3) Είδος σύμβασης
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Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το έργο θα εκτελεστεί σε τμήμα της δημοτικής οδού Αρδαμερίου – Διασταύρωσης Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης 
– Καβάλας Ε.Ο. 2 που είχε καταρρεύσει (στην λωρίδα με κατεύθυνση από Αρδαμέρι προς Εθνική Οδό). 
Η θέση ορίζεται με αρχή 400 m πριν την δυτική είσοδο του οικισμού και κατεύθυνση προς την Εθνική Οδό 
Θεσσαλονίκης – Καβάλας Ε.Ο. 2
Η οδός αυτή είναι η μοναδική που εξυπηρετεί τις ανάγκες συγκοινωνίας του οικισμού Αρδαμερίου με τον 
υπόλοιπο κόσμο (οι άλλες διαδρομές είναι χωματόδρομοι, που συνήθως δεν ικανοποιούν συνθήκες ασφαλούς 
χρήσης τους).
Με την εκτέλεση του εν λόγω έργου επιτυγχάνονται η ασφαλής χρήση του οδικού δικτύου στην κάθε 
αναφερόμενη περιοχή, καθώς η συνολική υποδομή των οδοστρωμάτων αποκαθίσταται σταθερή και ασφαλής, 
ενώ διασφαλίζεται η ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων.
Επίσης, στην περιοχή που διαμορφώνεται πρανές με ηπιότερες κλίσεις και παγγίνα, απομακρύνεται οριστικά το 
ενδεχόμενο πτώσης εδαφικών όγκων που πιθα

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 464 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το έργο θα εκτελεστεί σε τμήμα της δημοτικής οδού Αρδαμερίου – Διασταύρωσης Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης 
– Καβάλας Ε.Ο. 2 που είχε καταρρεύσει (στην λωρίδα με κατεύθυνση από Αρδαμέρι προς Εθνική Οδό). 
Η θέση ορίζεται με αρχή 400 m πριν την δυτική είσοδο του οικισμού και κατεύθυνση προς την Εθνική Οδό 
Θεσσαλονίκης – Καβάλας Ε.Ο. 2
Η οδός αυτή είναι η μοναδική που εξυπηρετεί τις ανάγκες συγκοινωνίας του οικισμού Αρδαμερίου με τον 
υπόλοιπο κόσμο (οι άλλες διαδρομές είναι χωματόδρομοι, που συνήθως δεν ικανοποιούν συνθήκες ασφαλούς 
χρήσης τους).
Με την εκτέλεση του εν λόγω έργου επιτυγχάνονται η ασφαλής χρήση του οδικού δικτύου στην κάθε 
αναφερόμενη περιοχή, καθώς η συνολική υποδομή των οδοστρωμάτων αποκαθίσταται σταθερή και ασφαλής, 
ενώ διασφαλίζεται η ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων.
Επίσης, στην περιοχή που διαμορφώνεται πρανές με ηπιότερες κλίσεις και παγγίνα, απομακρύνεται οριστικά 
το ενδεχόμενο πτώσης εδαφικών όγκων που πιθανώς θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων 
οχημάτων και των επιβατών τους.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 464 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. , άρθρο 5
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II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Σύμφωνα με τα άρθρα 21και 22 της διακήρυξης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Σύμφωνα με το άρθρο 22.Γ της διακήρυξης.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Σύμφωνα με το άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/01/2022
Τοπική ώρα: 11:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 24 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/01/2022
Τοπική ώρα: 09:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
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Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/11/2021
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