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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.  Η  Διεύθυνση  Τεχνικού  Ελέγχου  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης, 

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΟΥ  ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  ΤΗΣ  ΔΟΪΡΆΝΗΣ» ή  «Development of Border Infrastructure 
between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia»  με  ακρωνύμιο 
«Border.In»,  με  προϋπολογισμό  636.345,87  ΕΥΡΩ  με  ΦΠΑ.  Το  έργο  συντίθεται  από  τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α)  Οικοδομικές εργασίες με προϋπολογισμό  213.777,84 € 
και β) Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες με προϋπολογισμό  203.780,17  €.  Το ΓΕ και ΟΕ είναι 
75.160,44€ και η αναθεώρηση 24.635,92€.  

2. Το  σφραγισμένο  έντυπο  Οικονομικής  Προσφοράς  και  τα  Τεύχη  Δημοπράτησης  του  έργου 
χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Πέμπτη 03/07/2014. Πληροφορίες: Τμήμα 
Τεχνικής Υποστήριξης ΔΤΕ, Στρωμνίτσης 53, 542 10 Θεσσαλονίκη, στα τηλέφωνα 2313309193,  
2313309149, FAX επικοινωνίας 2310427420. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις 08/07/2014 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10:00 π.μ.  (ώρα λήξης 
παραλαβής  προσφορών)  στα  γραφεία  της  Διεύθυνσης  Τεχνικού  Ελέγχου  της  ΑΔΜΘ,  1ος 

όροφος, Στρωμνίτσης 53, 542 10 Θεσσαλονίκη. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν: 
- στην Α2, 1η και 2η τάξη ( 3η τάξη εντός Νομού) έργα κατηγορίας Οικοδομικά 
- στην Α2, 1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις  
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 
που  έχουν  υπογράψει  διμερείς  συμφωνίες  σύνδεσης  με  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση και  έχουν 
κυρωθεί  με  σχετική  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  ,  στα  οποία  τηρούνται  επίσημοι 
κατάλογοι  αναγνωρισμένων  εργοληπτών,  εφόσον  είναι  εγγεγραμμένες  στους  καταλόγους 
αυτούς  και  σε  τάξη  και  κατηγορία  αντίστοιχη  με  τις  καλούμενες  του  Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.
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γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με 
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων.  των  παραπάνω  περιπτώσεων  α,  β  και  γ  σε 
οποιονδήποτε  συνδυασμό  μεταξύ  τους,  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  16  παρ.  7  του  ΚΔΕ 
(Κοινοπραξία  στην  ίδια  κατηγορία)  και  υπό  τον  όρο  ότι  κάθε  Εργοληπτική  Επιχείρηση  θα 
συμμετέχει  στο  κοινοπρακτικό  σχήμα με  ποσοστό  όχι  μικρότερο  του  25% της  καλούμενης 
κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  για  την  κάλυψη των  διαφόρων  κατηγοριών  των 
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. 
Κάθε  εργοληπτική  επιχείρηση  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5.  Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής  ύψους 
9.854,37 ΕΥΡΩ και ισχύος μέχρι τουλάχιστον και 09 Φεβρουαρίου 2015.

6. Το  έργο  συγχρηματοδοτείται  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  IPA Διασυνοριακής 
Συνεργασίας  «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» 
κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς 
πόρους.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 

7. Χρόνος εκτέλεσης έργου: 3 μήνες. 
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΜΘ.
9. Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

Θεσσαλονίκη,   18 / 6/2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης 

Αθανάσιος Καρούντζος
Εσωτερική Διανομή 
1. Χρον. Αρχείο 
2. Φ. Τμ. Α΄ 
3. Αρχείο Border-Ιn
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