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Α∆ΑΜ      
Α∆Α      
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ   30  -   07   2019    
Γ. ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 

 
                            

Τµήµα Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος  
  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

 

H Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΩ 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ». 

  

1. Με προϋπολογισµό µελέτης 357.310,00  ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανόµενων αναθεώρησης και Φ.Π.Α.). Το έργο 

συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ προϋπολογισµού (εργασίες, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα και 

Απολογιστικά ) 288.153,22 €. 

2. Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 

διεύθυνση (URL):http://pieria.pkm.gov.gr  µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα  µε τις πρότυπες διακηρύξεις σε εφαρµογή  της µε αρ. 
127/2017 (ΦΕΚ/Β/ 4534/21-12-2017)  Απόφασης της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ περί «Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων 
ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του 
ν. 4412/2016 (A΄ 147), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την 
τιµή», όπως έχουν τροποποιηθεί µε το αρ. πρ. 5034/28-9-2018 έγγραφο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.  
4. Πληροφορίες παρέχονται από την αρµόδια υπάλληλο για επικοινωνία κα Σταµούδη Χρυσή, ∆ρ. Msc ΠΕ 

Γεωλόγων µε Α’ βαθµό στο τηλέφωνο 2351 351 283, fax 2351351 190. 

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

6. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Π. Ε. Πιερίας, Υποδιεύθυνση 

Τεχνικών έργων ,  28ης Οκτωβρίου 40,  3ος όροφος, ΤΚ 60132 Κατερίνη 

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  09- 09 – 2019 ηµέρα ∆ευτέρα 

 ώρα 10.00.00π.µ 

8. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30–09-2019 ηµέρα ∆ευτέρα ώρα 

12:30:00µ.µ.  

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 08 / 10 / 2019 ηµέρα Τρίτη. Ώρα 10.00.00π.µ. 

10. Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν. 4412/2016.  

11. Ταξινόµηση κατά CPV: :  45246410-0  (Συντήρηση αντιπλημμυρικών Έργων) 

12.  Kωδικοποίηση NUTS: EL 525 / ΠΙΕΡΙΑ 

13. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες σαράντα ηµέρες 
(240)  από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  
14. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές 
15. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική. 
16. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής. 
17. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Νοµός Πιερίας 
18. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οικονοµικοί φορείς: 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα µεµονωµένοι ή σε ένωση, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που τηρείται στη Γενική 
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Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 

εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ.   

εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη–µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

από κράτη που έχουν υπογράψει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) ή που προέρχονται από τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία 

τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων οικονοµικών φορέων, εφόσον είναι εγγεγραµµένοι στους καταλόγους 

αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., 

προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται µητρώα, εφόσον  αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την 

απαιτούµενη τεχνική – επαγγελµατική ικανότητα, δηλαδή: 

ισχύει η τεχνική ικανότητα, µε ταυτόσηµα δικαιολογητικά που ορίζεται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008 ανά κατηγορία 

και τάξη ΜΕΕΠ αντίστοιχη µε την εκτιµώµενη αξία της σύµβαση  

19. Απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζόµενων αναφέρονται στο άρθρο 22 της ∆ιακήρυξης. 

20. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79  παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

21. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία :  Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε 

συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή 

πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ. 

22. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.763 € και µε διάρκεια 

ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) µηνών και τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης.  Ο χρόνος ισχύος 

των προσφορών ανέρχεται σε εννέα (9) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

23. Το έργο χρηµατοδοτείται από το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ, της ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2019, ΑΞΟΝΑΣ 1/ΜΕΤΡΟ 1.2/ΣΤΟΧΟΣ 

1.2.2/ΔΡΑΣΗ 1.2.2.2, κωδικό έργου 1222ΠΙΕ001∆ΕΑ19. 
24.  ∆εν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 

4412/2016.  

25. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 

 
   

Συντάχθηκε 

Ελέγχθηκε 
Η αν.  προϊστάµενη 

Τµ. Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος 

 Θεωρήθηκε  
Ο  Αν/τής Πρ/νος  

της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας 
   

Σταµούδη Χρυσή 
∆ρ. Msc Π.Ε. Γεωλόγων 

Σινωπίδου Παναγιώτα 
Αρχιτέκτων  Μηχανικός  Π.Ε. 

        Παναγιώτης Μαυρίδης 
        Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε. 

 
Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ–ΑΗ∆ΟΝΑ 
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