
 

 

 

   

 

 
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                               Θεσσαλονίκη   16    Απριλίου 2019 
Γενική Διεύθυνση  Προγραμματισμού και Υποδομών 
            Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
            Τμήμα Σχεδιασμού-Προγραμματισμού 

Ταχυδρ. Διεύθυνση:  Στρωμνίτσης  53 

                                  542 10  Θεσσαλονίκη 

Fax: 2313-331.115 

πληροφορίες: Γελιοβάρη Ελευθερία 

Τηλέφωνο: 2313331201  

e-mail: E.Geliovari@pkm.gov.gr 

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

της μελέτης 

 

 
« Μελέτη τεχνικών επεμβάσεων στην κτηριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη Βιομηχανική 

περιοχή της Θεσσαλονίκης » του έργου «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις για τη 

βελτίωση της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του» 

 

 

 

   Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό 

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την πλέον προσφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο με βάση την  τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης « 

Μελέτη τεχνικών επεμβάσεων στην κτηριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη Βιομηχανική 

περιοχή της Θεσσαλονίκης » του έργου «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις για τη 

βελτίωση της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του», με προϋπολογισμό 14.919,36  € (χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Γενική Κυβέρνηση, ΟΤΑ  Β’ βαθμού: Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, Διεύθυνση Τεχνικών Εργων, Στρωμνίτσης 53, 54248  Θεσσαλονίκη, (NUTS: EL522). 

2. Πάροχος Πληροφοριών: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Στρωμνίτσης 53, 54248 Θεσσαλονίκη, τηλ: 

2313331201, fax:2313331115, e-mail: E.Geliovari@pkm.gov.gr, Αρμόδιος: Γελιοβάρη Ελευθερία 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr).  

4. Ο διαγωνισμός και η εκπόνηση της μελέτης θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

5.  Σκοπός της μελέτης του έργου, είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων αποστράγγισης υπογείων 

υδάτων καθώς και στεγανοποίησης της κτηριακής υποδομής του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη Βιομηχανική 

περιοχή της Θεσ/νίκης. Στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστούν/υλοποιηθούν μέτρα/εργασίες  τόσο 

για την προστασία της περιμέτρου του κτιρίου, όσο και στο εσωτερικό του κτιρίου για την 

αποστράγγιση της επιφάνειας θεμελίωσης (NUTS: EL522). H Χρηματοδότηση είναι από τη ΣΑΕ 
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027 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό ενάριθμου έργου 2014ΣΕ02700000.   

6. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της μελέτης ανέρχεται σε 14.919,36 €, μη 

συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ .  

7. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

 

8. Η συνολική προθεσμία από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την έκδοση της απόφασης 

έγκρισης του συνόλου των παραδοτέων της μελέτης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. 

  

9. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που 

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.  για μελέτες κατηγορίας κατ. 21: Γεωτεχνικές Μελέτες και 

Έρευνες CPV  71335000-5, προεκτιμώμενης αμοιβής 12.971,70 € (χωρίς ΦΠΑ), καθώς και 

αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23.4 της Διακήρυξης. 

Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απροβλέπτων 15%. 

 

10. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι ενδιαφερόμενοι για τους οποίους συντρέχουν οι λόγοι του 

άρθ. 73 του Ν.4412/16. 

 

11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ  απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα 

με την παρ. 1α  του  άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

     

 Επίσης δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) 

του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019.   

 

12. Ανάθεση βάσει ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού του άρθ. 117 του Ν.4412/2016. 

 

13. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα έξι 

(6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία 

λήξης ισχύος μικρότερη της παραπάνω θα απορρίπτονται. 

 

14. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, 

Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη, καθημερινά από τις 8:00 πμ μέχρι και τις 3:00μμ,  μέχρι την 

14/05/2019 ( ώρα διενέργειας διαγωνισμού) και ισχύουν τουλάχιστον μέχρι την  13-11-2019. 

 

15. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 14/05/2019   στις 10:00 πμ. στην έδρα της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ. 54248, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σε δημόσια 

συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

16. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική γλώσσα. 

 

17. Οι προσφορές θα υποβληθούν εντύπως. 

 

18. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες ή προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης από την ιστοσελίδα της ΠΚΜ www.pkm.gov.gr 

 Πληροφορίες: Γελιοβάρη Ελευθερία τηλ.: 2313 331201  FAX επικοινωνίας 2313331115, μέχρι την 

10-05-2019 ). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα με δική τους φροντίδα. Υποβολή ερωτημάτων 

ή διευκρινήσεων θα γίνεται έως τις 08-05-2019 στην παραπάνω Διεύθυνση. 

19. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά της πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση 
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υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η 

ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ. 

20. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ. 

 

21. Η παρούσα προκήρυξη (περίληψη Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

(www. diavgeia.gov.gr)  και  αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσα Αρχής, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 Ν. 4412/2016. 

 

 
   

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 με την υπ’ αριθμό 1015/16-4-2019  (ΑΔΑ : ΩΓΩ17ΛΛ-ΗΥΟ) απόφαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ  
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