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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

(Απόφαση έγκρισης διακήρυξης Ο.Ε. – Π.Κ.Μ. 2352/2019, ΑΔΑ: 6Α3Γ7ΛΛ-7ΩΔ)  
 
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και 
την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Κιλκίς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την 
ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: «Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων βασικών στοιχείων 
μητρώου οδικού δικτύου της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς», με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης  
ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμό 62.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: 72230000-6 (Υπηρεσίες Ανάπτυξης 
Εξατομικευμένων Λογισμικών). 
1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/12/2019 και ώρα 10:00. 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ως άνω προθεσμία είτε (α) με κατάθεσή τους 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με 
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: (Ανδρέα 
Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς, 2ος όροφος, Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων).  
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/12/2019.και ώρα 10:00 στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Κιλκίς 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : kilkis.pkm.gov.gr 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2341353254 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κ. Στυλιανός 
Κωνσταντινίδης, FAX επικοινωνίας 23410 79714 και στο 23413 53257  κος   Νικόλαος Γρηγοριάδης 
 
2. 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 
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή1 για την υποβολή προσφοράς. 
 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
                                                           
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

 
Κιλκίς, 22 Νοεμβρίου 2019 
Αρ.Πρωτ. : οικ.734653 (4273) 
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3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ποσού  χιλίων  

ευρώ (1.000,00€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλ. μέχρι 16/11/2020. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα  
(10) μήνες. 

 
4. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους  Πόρους (ΙΔΠ) με κωδικό: 4281ΚΙΛ002ΙΔΠ19, προϋπολογισμό 

62.000,00 και εγκρίθηκε με την υπ’αρ. 40/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΤΠ7ΛΛ-ΝΔ5)  απόφαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. 
Ο τρόπος δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκε με την  υπ’ αρίθμ. 78/2019 ΑΔΑ: ΩΙΜΠ7ΛΛ-ΡΟΜ)   

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. 
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις (ΑΔΑΜ: 

19PROC005894031). 
 

Η Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά 
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