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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΕΡΓΟΥ «Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των 
 αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Λουδία και Τάφρου Τ66 για τα έτη 2018-2019» 

 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Στρωμνίτσης 53, 542 48 Θεσσαλονίκη, 
(NUTS: EL 52). 

2. Πάροχος Πληροφοριών: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Στρωμνίτσης 53, 542 48, Θεσσαλονίκη, 
τηλ:2313 331176, fax:2313 331115, e-mail: C.Varnalidis@pkm.gov.gr, Αρμόδιος: κος Χρήστος 
Βαρναλίδης 

3. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στο www.promitheus.gov.gr καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr). 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΟΤΑ Β' βαθμού.  

5. Το υπόψη έργο αφορά στη συντήρηση και στην αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων επί 
της κοίτης και των αναχωμάτων της Τάφρου Τ66. Εργασίες απαραίτητες λόγω καταστροφών στα 
αντιπλημμυρικά έργα που οφείλονται στην πάροδο ετών και στην εμφάνιση μεγάλων πλημμυρικών 
παροχών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών.  

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, στους Ν. Ημαθίας και 
Πέλλας (NUTS EL 521, EL 524). (CPV 45246410-0). 

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  (αρ. ενάρ. έργου 2014ΕΠ50800002 ΣΑΕΠ 
508). 

6. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 595.161,29€ μη συμπεριλαμβανόμενου 
του ΦΠΑ. 

7. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

8. Η συνολική προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

9. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, καθώς και αλλοδαποί 
διαγωνιζόμενοι, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23.4 της Διακήρυξης. 
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10. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι ενδιαφερόμενοι για τους οποίους συντρέχουν οι λόγοι του 
αρ. 73 του ν.4412/16. 

11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
11.900,00€ και με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε 9 μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

12. Ανάθεση βάσει ανοικτής διαδικασίας. 

13. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

14. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ισχύουν 
τουλάχιστον μέχρι την 26 Ιουνίου 2019. 

15. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την 2 Οκτωβρίου 2018 στην έδρα της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ 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 μόνο ηλεκτρονικά. 

18. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώπιον της ΑΕΠΠ: 

• σε περίπτωση πράξης εντός δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενη 
πράξης με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή  

• σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενη πράξης με άλλα μέσα 
επικοινωνίας στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 

• σε περίπτωση παράλειψης σε δεκαπέντε (15) ημέρες  από την επομένη ημέρα της συντέλεσης 
της προσβαλλόμενης 

 

 
 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 
 

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά 




