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ΚΙΛΚΙΣ,  17 Ιουλίου 2018 
Αρ. Πρωτ.: οικ.353928 / 2270 

 

 
Ταχ.∆/νση :     Αν. Παπανδρέου 3 
Ταχ. Κώδ.:       611 00 ΚΙΛΚΙΣ 
Πληροφορίες:   Γεώργιος Γεωργούλιας 
Τηλέφωνο:       23413 53270 
E-Mail:            ge.georgoulias@kilkis.pkm.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών 
και ∆ικτύων  
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
τ.κ. 10191, Παπάγου, ΑΘΗΝΑ  
Email: site-support@yme.gov.gr 

 
2. Τµήµα ∆ιαφάνειας και Υποστήριξης 

Συστηµάτων ΠΕ Κιλκίς 
Ενταύθα 
Email: it@kilkis.pkm.gov.gr 

 
ΚΟΙΝ:  

 
ΘΕΜΑ: ∆ηµοσίευση πρόθεσης δηµοπράτησης του έργο µε τίτλο: «Συντήρηση Εθνικού και 

Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου της Π.Κ.Μ. (Συνεχιζόµενο έργο 2013ΕΠ00800027)», 
Υποέργο: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε.Κιλκίς για τα 
έτη 2017, 2018 και 2019» 

Προϋπολογισµού: 900.000,00 € µε ΦΠΑ  
Χρηµατοδότηση: Π.∆.Ε. / Σ.Α.Ε.Π.508, Κωδ.Πράξης:2014ΕΠ50800007 

 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, προτίθεται να 

προκηρύξει ανοικτή διαδικασία µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση 
Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου της Π.Κ.Μ. (Συνεχιζόµενο έργο 
2013ΕΠ00800027)», Υποέργο: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου 
Π.Ε.Κιλκίς για τα έτη 2017, 2018 και 2019», προϋπολογισµού 900.000,00 € µε ΦΠΑ. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν: 
1 φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 

έργων Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 1ης τάξης και άνω που είναι εγκατεστηµένα 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. 



2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης, 
3 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 νοµική 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). 

Το έργο θα εκτελεστεί σε τµήµατα των κάτωθι οδών ανάλογα µε τις ανάγκες που θα 
προκύψουν κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών. 

 
� Π.Ε.Ο.65 α̟ό Όρια Ν.Θεσσαλονίκης µέχρι κόµβο Ν.Σάντας 

� Π.Ε.Ο.65 α̟ό Κόµβο Ν.Σάντας µέχρι Κρηστώνη 

� Ε̟.Ο.2 Ευκαρ̟ία-Βάθη-Κάτω Θεοδωράκι-Όρια Ν.Σερρών 

� Ε̟.Ο.4 Κοκκινιά-Αγ.Μάρκος-Κ.Θεοδωράκι 

� Ε̟.Ο.6 Κιλκίς-Κάτω Ποταµιά-Στεφάνια-Καρτερές 

� Ε̟.Ο.8 Κιλκίς-∆αφνοχώρι-Π.Γυναικόκαστρο-Ν.Συρράκο 

� Ε̟.Ο.10 Κιλκίς-Μεταλλικό-Ελευθεροχώρι-Χέρσο-∆ροσάτο-Μυριόφυτο-Σ.Σ. Μουριών-Αγία 

Παρασκευή 

� Ε̟.Ο.11 Χέρσο-Μεγάλη Στέρνα-Πολύκαστρο 

� Ε̟.Ο.13 Μικρόβρυση-Μουριές 

� Ε̟.Ο.14 Κόµβος Ν.Σάντας-Ν.Σάντα-∆ρυµός 

� Ε̟.Ο.15 Μικρόκαµ̟ος-Ξηροχώρι 

� Ε̟.Ο.16 Αξιού̟ολη-Πηγή-Σκρά-Όρια Ν.Πέλλας 

� Ε̟.Ο.18 Αξιού̟ολη-Ευρω̟ός-Άγιος Πέτρος-Όρια Ν.Πέλλας 

� Ε̟.Ο.19 το τµήµα Γουµένισσα - Καστανερή - Όρια Ν.Πέλλας 

 
Παρακαλούµε όπως δηµοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 221 του του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 
Χρ.αρχ. + Φ.Ε. 

Ο  ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

α.α. 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ 
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