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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληροφορίες : Καλυβιώτη Μαρία.  
Τηλέφωνο  : 2313331151 
Fax  : 2313 331115 
e-mail : M.Kalivioti@pkm.gov.gr 
Ταχ. Δ/νση  : Στρωμνίτσης 53  
   Τ.Κ.. 54210 Θεσσαλονίκη 

 
 
Θεσσαλονίκη     28 – 11 -2018 
 
Αριθμ. Πρωτ: οικ. 606138 (9301 ) 
  
 
 
ΠΡΟΣ:  Ημερήσια Τοπική Θεσσαλονίκης 
             Καθημερινή Εφημερίδα Θεσσαλονίκης 

Τηλ : 2310-240652 
Φαξ : 2310-242778 

             e-mail: imerisiatopiki@gmail.gr 
 
 
              Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΠΚΜ  
              http://www.pkm.gov.gr 

 
 
ΘΕΜΑ : Αποστολή περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας του ηλεκτρονικού ανοιχτού Δημόσιου 
Διαγωνισμού για τη παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός και συντήρηση αντιπλημμυρικών 
έργων, υδατορεμάτων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης» 
,Προϋπολογισμού Μελέτης: 6.000.000,00 € , Αριθμός έργου: 2018ΕΠ00800000  ΣΑΕΠ 008. 
 
 
 Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε   στην εφημερίδα σας με τα μικρότερα γράμματα, αυτούσιο το κείμενο 
της συνημμένης Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας που σας στέλνουμε με το έγγραφο αυτό και 
να στείλετε στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΚΜ (Στρωμνίτσης 53 – 4ος όροφος- Τ.Κ. 542 10 – Θεσ/νίκη) το 
σχετικό φύλλο της εφημερίδας με το   τιμολόγιο. Το σχετικό τιμολόγιο να το εκδώσετε στο όνομα Δ.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΦ.Μ. 997612598) που είναι αρμόδια για την πληρωμή του αλλά 
βαρύνει τον ανάδοχο της μελέτης και κρατείται από τον 1ο λογαριασμό. 
Η Δ/νση Πληροφορικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρακαλείται για την ανάρτηση της 
Περίληψης Διακήρυξης  . 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ   
1. Χρον. αρχ. 
2. Φ.Ε. 
 

 
Η ΑΝ.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΗΣ   
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/  
της ΔΤΕ ΠΚΜ 

 
                     

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΑΒΑΛΙΔΟΥ 
Πολ.Μηχ/κός με Α’β 

 

 

ΑΔΑ: ΨΚ357ΛΛ-ΛΥΕ



  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  Α.Δ.Α.: 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Υποδιεύθυνση  Έργων Δομών Περιβάλλοντος 
Τμήμα Συντηρήσεων  Έργων Δομών 
Περιβάλλοντος 

Ταχ. Δ/νση :  Στρωμνίτσης 53,        
             TK 54210 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Πληροφορίες: Μ. Καλυβιώτη 
Τηλέφωνο : 2313 331151 
Fax : 2313 331115 
Email : M.Kalivioti@pkm.gov.gr     

   
 
 

Θεσσαλονίκη,  20  Νοεμβρίου  2018 
   
  

 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Καθαρισμός και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, υδατορεμάτων στην περιοχή 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης»  

1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, Στρωμνίτσης 53, 542 10 Θεσσαλονίκη, 
(NUTS: EL52). 
2. Πάροχος Πληροφοριών: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Στρωμνίτσης 53, 542 10, Θεσσαλονίκη, 
τηλ:2313331151, fax:2313331115, e-mail: Μ.kalivioti@pkm.gov.gr, Αρμόδιος: κα Μαρία Καλυβιώτη 
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. Με την παρούσα παροχή υπηρεσιών   , προβλέπεται να καθαριστούν ρέματα στην  περιοχή δραστηριότητας 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου  26 «Περιοχή δραστηριότητας Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
και επέκτασή της » του Ν. 2937/2001  (περιοχές Α , Β ,Γ , Δ, και Ε αποχέτευσης). Έπειτα από σχετική εντολή 
της Υπηρεσίας, είναι πιθανό να γίνει παρέμβαση και σε άλλα ρέματα πέραν αυτών που βρίσκονται στην 
παραπάνω «εκάστοτε περιοχή δραστηριότητας » της Ε.Υ.Α.Θ. αλλά μέσα στα διοικητικά όρια της πρώην 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Στα   πλαίσια της παρούσας παροχής υπηρεσιών  προβλέπεται 
καθαρισμός τμημάτων ρεμάτων (ανοιχτών και κλειστών) και οχετών   στα οποία υφίσταται κίνδυνος πλημμύρας, 
δηλαδή απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την 
απρόσκοπτη ροή των ομβρίων. 
Η περιοχή παροχής υπηρεσιών βρίσκεται  στο Νομό Θεσσαλονίκης (NUTS EL 522). 
Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αρ. ενάρ. έργου 2018ΕΠ00800000 
της Σ.Α.Ε.Π. 008). 
6. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της μελέτης ανέρχεται σε 4.838.709,68 € μη συμπεριλαμβανόμενου του 
ΦΠΑ. 
7. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 
8. Η συνολική προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
9.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
9.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς.  
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9.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
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 96.770 € και με διάρκεια 
ισχύος τουλάχιστον δεκατριών (12) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
12. Ανάθεση βάσει ανοικτής διαδικασίας. 
13. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά  βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή). 
14. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την Παρασκευή 11 / Ιανουαρίου / 2019 ώρα 10:00 π.μ. και ισχύουν 
τουλάχιστον μέχρι την   12η / Ιανουαρίου /2020. 
15. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την Πέμπτη 17 / Ιανουαρίου / 2019 ώρα 10:00 π.μ, 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. 

 
 

 
Θεσσαλονίκη 20-11- 2018 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά 
 
(Εγκρίθηκε με την υπ΄. αριθμ. 2966 / 20-11-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας  ) 
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