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Θεσσαλονίκη     29 Μαρτίου  -2019

Αριθμ. Πρωτ: οικ.201572(3074)

ΠΡΟΣ:  1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
             Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής    

Διακυβέρνησης
             Δ/νση Ανάπτυξης Συντήρησης & Λειτουργίας
             Εφαρμογών
             Αναστάσεως 2 & Τσιγαντέ
             ΤΚ 10191  Παπάγου – Αθήνα
             (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα ggde.gr)
             e-mail: site-support@yme.gov.gr

             2. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΠΚΜ 
               http://www.pkm.gov.gr

ΘΕΜΑ :   Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης: «Μελέτη τεχνικών επεμβάσεων στην
κτηριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ» (υποέργο 3) της πράξης «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ
για επεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του»

              Προεκτιμώμενη αμοιβή  Μελέτης: 18.500,00 € (με ΦΠΑ)
              Αριθμός  έργου: 2014ΣΕ02700000  ΣΑΕ 027
          

        Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή
διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης  «Μελέτη τεχνικών επεμβάσεων στην
κτηριακή  υποδομή  του  ΕΣΥΠ/ΕΙΜ»  (υποέργο  3)  της  πράξης  «Επιχορήγηση  του  ΕΣΥΠ  για
επεμβάσεις για  τη  βελτίωση  της  λειτουργίας  και  της  βιωσιμότητας  του»,  Προεκτιμώμενης
αμοιβής  Μελέτης: 18.500,00 €  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%),  για μελέτες κατηγορίας  κατ. 21:
Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες, καθώς και αλλοδαποί με αντίστοιχη τεχνική και επαγγελματική
επάρκεια.  

         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 της μελέτης του έργου θα σχεδιαστούν  μέτρα  τόσο για την προστασία της
περιμέτρου  του κτιρίου,  όσο  και  στο  εσωτερικό  του  κτιρίου  για  την  αποστράγγιση  της  επιφάνειας
θεμελίωσης (NUTS: EL522).

    Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σε εφαρμογή  των διατάξεων της
παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
1. Χρον. αρχ.
2. Φ.Μ.

Ο Προϊστάμενος ΔΤΕ/ΠΚΜ

Παρασκευάς Χατζηπαρασκευάς
Πολ. Μηχ/κός με Α΄ β
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