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ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

Κιλκίς, 21 Οκτωβρίου 2019
Αρ.Πρωτ. : οικ.656274 (3827)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Απόφαση έγκρισης διακήρυξης Ο.Ε. – Π.Κ.Μ. 2189/08-10-2019, ΑΔΑ:ΩΛΛ37ΛΛ-1ΟΤ) 

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής
και την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Κιλκίς, επαναπροκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ.Ο.19 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ –
ΓΟΡΓΟΠΗ- ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ», με προϋπολογισμό 1.200.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: 45233120-6,  NUTS:
EL523 . – Έργα Οδοποιίας.  Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ
με προϋπολογισμό 1.200.000,00 ΕΥΡΩ.  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και
Φ.Π.Α. 24%))
2.   Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Η  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των  προσφορών  είναι   η  11η/11/2019  ημέρα  Δευτέρα
και ώρα 10:00
Η  υποβολή  θα  γίνει  από  τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς  φορείς  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την
Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ  2677/Β –  21.10.13)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
14η/11/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Το πλήρες  κείμενο της  Προκήρυξης καθώς  και των λοιπών τευχών  δημοπράτησης διατίθεται στον
διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   kilkis.pkm.gov.gr
Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο:  2341353282  αρμόδιος  υπάλληλος  για  επικοινωνία   κ.  Νικολέτα
Τριανταφυλλίδου, FAX επικοινωνίας 23410 79714 και στο 23413 53257  κος   Νικόλαος Γρηγοριάδης
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται
δραστηριοποιούνται στην : 
2η τάξη   για  μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις  ή  2η τάξης  και άνω  για  κοινοπραξίες του
Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
iκαι 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 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
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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.
Καθώς και  Οικονομικός φορέας  που  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. 

4.   Για  τη  συμμετοχή  στο διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση εγγυητικής  επιστολής  ύψους  19.355
ΕΥΡΩ  και  ισχύ  τουλάχιστον  εννέα  (9) μηνών  και  30  ημερών  μετά  την  ημέρα  διεξαγωγής  του
διαγωνισμού δηλ. μέχρι 11/09/2020 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα  (9) μήνες.

5.  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών (ΚΑΠ) με
κωδικό  2131ΚΙΛ001ΚΑΠ18,  προϋπολογισμό  1.200.000,00 και  εγκρίθηκε  με  τις  υπ’αρ.5/2018
(ΑΔΑ:ΩΠ1Η7ΛΛ-ΤΜΞ)  και  40/2019  (ΑΔΑ:  7ΜΤΠ7ΛΛ-ΝΔ5)   αποφάσεις  Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο τρόπος δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκε με την  υπ’ αρίθμ.  58/2018 (ΑΔΑ: 6Ρ517ΛΛ-ΩΓ1)
απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

6.  Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150
του Ν4412/16 .  
7.   Το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  θα  εγκριθεί  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 21/10/2019 (ΑΔΑΜ:
19PROC005730248 2019-10-21).

Η Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά
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i  Κατ’  αντιστοιχι�α  με  τα  ουσιώ� δη  χαρακτηριστικα�  του  ε�ργου  συ� μφώνα  με  το  α� ρθρο  11  της
παρου� σας (αναφε�ρεται η κατηγορι�α η�  οι κατηγορι�ες στις οποι�ες εμπι�πτει το ε�ργο συ� μφώνα με το
α� ρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικο� τερους ο� ρους του α� ρθρου 76 ν. 4412/2016).

ΑΔΑ: ΩΟΝ87ΛΛ-8Α1
19PROC005730703 2019-10-21


