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ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης

έργου «Εργασίες Βελτίωσης, Εκσυγχρονισµού και Επέκταση Εγκαταστάσεων 

Συνοριακό Σταθµό Ευζώνων Ν. Κιλκίς
 
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Με το προτεινόµενο έργο θα πραγµατοποιηθούν εργασίες αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του Συνοριακού 
Σταθµού Ευζώνων που βρίσκεται στο Νοµό Κιλκίς.
 
Ενδεικτικά σηµειώνονται τα ακόλουθα:
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

2. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ  

3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

4. ∆ΙΚΤΥΑ 

5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

7. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.
 
α) κατηγορία Οικοδοµικών εργασιών µε προϋπολογισµό 
απρόβλεπτα)  
 

β) κατηγορία Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών µε 
ΟΕ και απρόβλεπτα) και  
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις 
 
1.  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, 

Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) και να προµηθευθούν θεωρηµένο έντυπο προσφοράς (κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες) από την ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιο
Μακεδονίας Θράκης, Στρωµνίτσης 53, 54 248, Θεσσαλονίκη, µέχρι τις 811
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313
υπάλληλος για επικοινωνία κ. Καραβανάς Αναστάσιος.
 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 8815
(ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στην ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την 
προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
 
 

Θεσ/νίκη:              24
Αριθ. Πρωτ.:   οικ. 50732
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του 

Εργασίες Βελτίωσης, Εκσυγχρονισµού και Επέκταση Εγκαταστάσεων 

Συνοριακό Σταθµό Ευζώνων Ν. Κιλκίς»  µε προϋπολογισµό 375.000,00 € (µε Φ.Π.Α.).

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Με το προτεινόµενο έργο θα πραγµατοποιηθούν εργασίες αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του Συνοριακού 
εται στο Νοµό Κιλκίς. 

Ενδεικτικά σηµειώνονται τα ακόλουθα: 
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι : 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών. 

α) κατηγορία Οικοδοµικών εργασιών µε προϋπολογισµό 248.189,02 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 

β) κατηγορία Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών µε προϋπολογισµό 45.566,92 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις 293.755,94 € (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) και να προµηθευθούν θεωρηµένο έντυπο προσφοράς (κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες) από την ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιο
Μακεδονίας Θράκης, Στρωµνίτσης 53, 54 248, Θεσσαλονίκη, µέχρι τις 811
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313-309722,  FAX επικοινωνίας 82310
υπάλληλος για επικοινωνία κ. Καραβανάς Αναστάσιος. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 8815-07-2014888. , ηµέρα Τρίτη και ώρα 10 π.µ. 
(ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στην ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την 

ίσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

24-06-2014 
Αριθ. Πρωτ.:   οικ. 50732 

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του 

Εργασίες Βελτίωσης, Εκσυγχρονισµού και Επέκταση Εγκαταστάσεων στο 

(µε Φ.Π.Α.). 

Με το προτεινόµενο έργο θα πραγµατοποιηθούν εργασίες αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του Συνοριακού 

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 

χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση). 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) και να προµηθευθούν θεωρηµένο έντυπο προσφοράς (κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες) από την ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης, Στρωµνίτσης 53, 54 248, Θεσσαλονίκη, µέχρι τις 811-07-20148..8888.. 

2310-4274208.., αρµόδιος 

2014888. , ηµέρα Τρίτη και ώρα 10 π.µ. 
(ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στην ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την 

ίσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα 

ΑΔΑ: ΩΝΜΤΟΡ1Υ-ΚΕΗ



ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  (10:00 π.µ.). Η ίδια 
διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του 
διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη µπορούν να δίδονται µέχρι και δύο 
εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται).  

 
Η ∆ιακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα 
τύπου B. 
Η οικονοµική προσφορά θα υποβληθεί µε το σύστηµα επί µέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες 
τιµών (σε ακέραιες µονάδες) µε έλεγχο οµαλότητας των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή. 

 
2.   Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν: 

- στην A2, 1η, 2η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών  

- στην Α1 ή στην Α2, 1η  τάξη ανεξαρτήτως έδρας  για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικών.  

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 ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

(Σ.∆.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. 

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 Κ∆Ε 
(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 Κ∆Ε. Το ποσοστό 
συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον 
προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 
αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασµένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της 
συµµετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.  

 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α2, 1
η
, 2

η
 ανεξαρτήτως 

έδρας του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών και στην Α1, Α2, 1
η
 τάξη ανεξαρτήτως 

έδρας του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικών, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 
10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

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 Κ∆Ε («κύρια 
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 

   
3.  Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.867 € 

(πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά ευρώ) που αντιστοιχεί στο 2% επί του προϋπολογισµού 
µελέτης και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 30 ηµερών από την ηµέρα διεξαγωγής της 
∆ηµοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής) (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό και σε περίπτωση 
διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της.                                       
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες. 

4.  Χρόνος εκτέλεσης του έργου πέντε (5) µήνες 

ΑΔΑ: ΩΝΜΤΟΡ1Υ-ΚΕΗ



 
5. Το έργο χρηµατοδοτείται από έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ Α΄237/1998), 

µέσω του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Κ.Μ. 
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 

 
6.  Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου Α.∆.Μ.Θ. 
 
7.     Η δαπάνη δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 
 

Θεσσαλονίκη 24 /06 /2014 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
 
 
 

 
 

Αθανάσιος Καρούντζος 
 
 
 
 
 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 

ΑΔΑ: ΩΝΜΤΟΡ1Υ-ΚΕΗ
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