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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Η Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής  και 
την Υ.Τ.Ε.Π.Ε.  Χαλκιδικής, προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 

του έργου «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδή οχετού επί της επαρχιακής οδού στο 
ύψος του Π. Κουφό» 

 προϋπολογισμού μελέτης 2.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α).  
 

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, 
στο ΕΣΗΔΗΣ, Αρ. συστήματος 182132 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(www.pkm.gov.gr). Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Πολύγυρος, ΤΚ 63100. Πληροφορίες: κ. Αθανάσιος Μαναζής, 
τηλ: 23713 3 51 211. 
2. Η αναθέτουσα αρχή είναι ΟΤΑ β’ βαθμού. 
3.  Το έργο έχει σκοπό  την καθαίρεση των υφιστάμενων δίδυμων  κιβωτοειδών οχετών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ,επί της Ε.Ο του κυκλώματος Σιθωνίας στο ύψος του Π.Κουφό, το οποίο συγκρατεί ογκώδη 
φερτά υλικά, με συνέπεια να μειώνεται ραγδαία η παροχετευτική του ικανότητα, καθώς και η εν νέου 
κατασκευή ενός κιβωτοειδούς οχετού με συνοδά έργα προστασίας των πρανών του ρέματος και του 
τεχνικού και κατασκευή τάφρων αποστράγγισης των παρακείμενων περιοχών 
4.  Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13-09-2021 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 23:59:59.. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17-09-2021, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00:00 π.μ. στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Διοικητήριο, Πολύγυρος, και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016.  
5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάση τιμής.  Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε 
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. 
7. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των  προσφερόντων αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 22 του 
εντύπου της αναλυτικής διακήρυξης, ενώ τα αποδεικτικά μέσα περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 23 
της Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων πρέπει να 
ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  
8. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 
εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016  
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9. Η προθεσμία της εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.                  

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής  ύψους  32.258,00 
(Τριάντα Δύο  Χιλιάδες και Διακόσια Πενήντα Οκτώ ευρώ) και ισχύ τουλάχιστον 13 μήνες 30 
ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 13 μήνες. 
11. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  με κωδικό έργου    

2019ΕΠ00800002 (CPV: 45246400-7, NUTS: EL527). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.  
12. 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 κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, εντός των προθεσμιών 
που ορίζονται στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης. 

13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / Π.Κ.Μ. 
 

 

 
   

 

    
 

Ο Αν. Πρ.  Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε.Χ. 

   

    

 
 
 

   

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΜΙΓΔΑΝΗΣ    

Μιγδάνης Βαλσάμης
ΥΔνση Τεχνικών Εργων ΠΕΧ
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