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1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, 541 10 Θεσσαλονίκη,
(NUTS: EL52).
2. Πάροχος Πληροφοριών: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Στρωμνίτσης 53, 542 10, Θεσσαλονίκη,
τηλ:2313331108, fax:2313331115, e-mail: dte@pkm.gov.gr, Αρμόδιος: κα. Σοφία Κεχαγιά.
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  έργο  περιλαμβάνει  την  εκτέλεση  εργασιών  που  αφορούν  σε  αποκατάσταση  προβόλων,
προστασία  όχθης με  τοπική ανακατασκευή –  συμπλήρωση λιθορριπής,  τοπική εκβάθυνση και
καθαρισμό κοίτης με την απομάκρυνση ξένων υλικών (απορριμμάτων, μπαζών, κορμών κλπ. ή
βλάστησης)  στον  ποταμό  Αξιό  στην  περιοχή  κατάντη  της  οδικής  γέφυρας  Πολυκάστρου  –
Αξιούπολης έως την περιοχή που εκτείνεται μεταξύ της εκβολής του χειμάρρου Γοργόπης και του
οικισμού Άσπρου καθώς επίσης  αποκατάσταση της  λειτουργίας  του υπερχειλιστή  στο  φράγμα
Έλλης πλησίον του οικισμού της Ελεούσας (NUTS: EL52 και CPV:45246410-0).
6. Χρηματοδότηση  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων   (αρ.  ενάρ.  έργου
20144ΕΠ50800013 της ΣΑΕΠ 508).
7. Ο  προϋπολογισμός  δημοπράτησης  του  έργου  ανέρχεται  σε  1.612.903,23€  μη
συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.
8. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
9. Η συνολική προθεσμίας εκτέλεση του έργου ανέρχεται  σε 12 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
10. 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,  εφόσον
ανήκουν στην ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ και άνω ή ενώσεις οικονομικών φορέων στην ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ και
άνω  καθώς  επίσης  ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι  εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.ΕΠ.  ή  αλλοδαποί
διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι καλύπτουν την οικονομική – χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική
– επαγγελματική ικανότητα της παραπάνω τάξης.
11. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι ενδιαφερόμενοι για τους οποίους συντρέχουν οι λόγοι του
αρ. 73 του Ν.4412/2016.
12. Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής  ύψους
32.258,00€ 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.
13. Ανάθεση βάσει ανοικτής διαδικασίας.
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14. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
15. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι  την  5η  Φεβρουαρίου  2019 και  ισχύουν
τουλάχιστον μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2019.
16. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την 12η Φεβρουαρίου 2019  στην έδρα της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
17. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα.
18. Οι προσφορές θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά.
19. 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
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