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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διά της Οικονοµικής Επιτροπής ως Προϊσταµένης Αρχής και την 
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, διακηρύσσει µε ανοικτή διαδικασία 
επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου « Συναρµογή τοπικών οδών µε βασικό οδικό δίκτυο 
Π.Ε.Χ.», µε προϋπολογισµό 500.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία έργων Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
µε προϋπολογισµό 403.225,81 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, απολογιστικά και 
αναθεώρηση) 

2. Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Μαΐου 2022 µέρα Πέµπτη και ώρα 
23:59:59. 

3. Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19η Μαΐου 2022 ηµέρα Πέ-
µπτη και ώρα 10:00:00. 

4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάση 
τιµής, όπως ορίζεται στο άρθρο 95 παρ 2 περ. (α) του Ν.4412/2016. 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος. 

6. Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής 
του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. 83010/4098/2-8-2017 (2710 Β) «Ρυθµίσεις τε-
χνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής και µόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά µε τη χρήση των επιµέρους εργα-
λείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

7. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται δραστηριοποιούνται 
στον Τοµέα των ∆ηµοσίων Έργων οι οποίες είναι Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν στα έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατε-
στηµένα σε: 

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 Σ∆Σ, 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. 

  
 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) 

και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµι-
κή µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να 
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 





 
 

8. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους 
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 
των 8.064,52 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 
Για τους ενδιαφερόµενους 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 ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής(http://www.pkm.gov.gr/) 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23713 51211, 23713 51296, E - Mail επικοινωνίας te6@halkidiki.gov.gr, 
αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαναζής Αθανάσιος. 

9. Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών ΠΚΜ (αριθ. ενάρ. έργου 
2131ΧΑΛ003ΚΑΠ21) µε πίστωση για το έτος 2022 µε 100.000,00 €, για το έτος 2023 µε 300.000,00€ και 
µε 100.000,00 € για το έτος 2024 (Α∆Α: ΨΥ047ΛΛ-ΓΧ7) 

10. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
11. Το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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