
,  Σελίδα 1 από 2 

                 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  και στο ΜΗΤΡΩΟ 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ   23  – 10  – 2018  
Γ. ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : οικ.529377 (3415) 

Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

H Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό 

∆ιεθνή διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει τιµής,  στα πλαίσια του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –

ΣΗΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ », 

προϋπολογισµού 400.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, κωδ.έργου 2131ΚΙΛ005Ι∆Π18. 

 

1. Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=241 µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διακηρύξεις  της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ για υπηρεσίες 

άνω του ορίου.  Πληροφορίες παρέχονται από τον κ Πετρίδης Παύλο, Μηχ. Μηχανικό στο τηλέφωνο 

23413 53268 και κ.Γρηγοριάδη Νικόλαο, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό στο τηλέφωνο 23413 53257, fax 

23410 79714. 

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

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

4. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Π.Ε. Κιλκίς, Υποδιεύθυνση 

Τεχνικών έργων ,  Α.Παπανδρέου 3, 2ος όροφος, ΤΚ 61100 Κιλκίς 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24-10-2018 ηµέρα Τετάρτη 

ώρα 08:00 

6. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   06-12-2018 ηµέρα Πέµπτη 

ώρα 10:00 

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 06-12-2018 ηµέρα Πέµπτη ώρα 11:00 

8. Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι η προσφερόµενη τιµή, σύµφωνα µε το άρθρο 95, 

παράγραφος 5β του Ν. 4412/2016.  

9. Ταξινόµηση κατά CPV: 45233140-2  Οδικά έργα   

10. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Η συνολική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε είκοσι τέσσερις(24) µήνες  

11. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές 

12. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική. 

13. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει 

τιµής. 

14.  Kωδικοποίηση NUTS: EL 523 / ΚΙΛΚΙΣ 

15. ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας Οι 

οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να 
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ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας και των προς παροχή 

υπηρεσιών. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο 

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI 

του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε 

κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 

Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή 

πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι 

στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

16. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016.  

17. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία :  Κάθε ενδιαφερόµενος, ο 

οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να 

υποστεί ζηµία από παράνοµη κατά την κρίση του πράξη (συµπεριλαµβανοµένης της ∆ιακήρυξης και 

των λοιπών ζεγγράφων της σύµβασης) ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής,  δικαιούται 

προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173). 

18. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  6.452,00 €. Η 

εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε εννέα (9) µήνες από την 

επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

19. Το έργο χρηµατοδοτείται σε βάρος του προγράµµατος επενδυτικών δαπανών Ιδίων Πόρων 2018 µε 

κωδικό έργου 2131ΚΙΛ005Ι∆Π18 προϋπολογισµού 400.000,00 ευρώ, µε πιστώσεις 2018 ποσού 

200.000,00 ευρώ και πιστώσεις 2019 ποσού 200.000,00 ευρώ, για τις οποίες έχει εκδοθεί η α/α 2088 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ.πρωτ.οικ.203021/1517/24-4-2018) από την Υποδιεύθυνση 

Οικονοµικού- Ανθρώπινων πόρων Π.Ε. Κιλκίς και έχει καταχωρηθεί µε α/α 1969 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 

και Εντολών πληρωµής (Α∆Α Ω5ΘΤ7ΛΛ-0Μ5 και Α∆ΑΜ 18REQ003013506 2018-04-27) 

20.  ∆εν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 150 

του Ν. 4412/2016.    

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

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
 

      Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
     Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 
 

    ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ–ΑΗ∆ΟΝΑ 
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