
 

Θεσσαλονίκη,        09/06/2020 
                                Αρ. Πρωτοκόλλου: οικ. 26789 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ. Μ. 

 
ΑΔΑ: 

 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 

«Εργασίες βελτίωσης χώρων 
υγιεινής Σ.Σ.Δοιράνης Ν. 
Κιλκίς» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Έσοδα της παρ. 3 του άρθρ. 9 
του Ν. 2647/1998 
(ΦΕΚ Α' 237/1998) 

   
 

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   

 

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
(ΑΔΜ-Θ) προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 117 
του ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου «Εργασίες βελτίωσης χώρων υγιεινής 
Σ.Σ.Δοιράνης Ν. Κιλκίς» με προϋπολογισμό 74.400,00 € (Σύνολο δαπάνης έργου 60.000,00 €, 
Φ.Π.Α. 24% 14.400,00 €). 

1. Ταξινόµηση του έργου κατά CPV: 453000000-0 (Εργασίες συντήρησης κτιρίου). 
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΤΕ της ΑΔΜ-Θ, Στρωμνίτσης 53 Τ.Κ. 542 48 

Θεσσαλονίκη (1ος όροφος γρ. 103α τηλ. 2313309218, 2313309135, fax 2310427420) στις 
τριάντα (30) Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη προθεσμίας υποβολής 
προσφορών). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών 
δηµοπράτησης µέσω της ιστοσελίδας της ΑΔΜ-Θ (www.damt.gov.gr, Κεντρικό Μενού-> 
Ανακοινώσεις-> Διαγωνισμοί). 
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που φέρει ψηφιακή υπογραφή της αναθέτουσας αρχής 
και θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, διατίθεται ηλεκτρονικά στην παραπάνω 
διεύθυνση. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ Α' 
237/1998). 

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

6. Κριτήριο ανάθεσης της είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με την περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 
95 του ν. 4412/2016. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, ύψους χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00) € και ισχύος τουλάχιστον μέχρι τις 
29/01/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

8. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
9. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 
10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ τάξης Α1 και άνω του ΜΕΕΠ και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ τάξης Α1 και άνω του ΜΕΕΠ, και είναι εγκατεστημένες 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 
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. 

ΑΔΑ: Ω5Ψ2ΟΡ1Υ-Α9Ξ



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. 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη ΔΤΕ της ΑΔΜ-Θ. 
 

Σημαντική Επισήμανση: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρούσας 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της ΑΔΜ-Θ, σε Αρχείο doc (σε 
επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση 
των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το 
υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή. 
 

Η μη ορθή συμπλήρωσή του συνιστά λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από το 
διαγωνισμό. 
 
 

Με εντολή Συντονιστή 

Ο Αν. Προϊστάµενος της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου 
 

 

Αντώνης Σαµαράς 
ΠΕ Μηχανικών µε Α’ β. 

ΑΔΑ: Ω5Ψ2ΟΡ1Υ-Α9Ξ
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