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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

 

H Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Αθλητικές εγκαταστάσεις στο κρατικό Κτήµα 
Κατερίνης»,  

1. Με προϋπολογισµό µελέτης 950.000,00 ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανόµενων αναθεώρησης και Φ.Π.Α.). Το 

έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

προϋπολογισµού (εργασίες, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα και Απολογιστικά ) 765.668,44  €. 

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

στην διεύθυνση (URL):http://pieria.pkm.gov.gr  µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα  µε τις πρότυπες διακηρύξεις σε εφαρµογή  της µε αρ. 
127/2017 (ΦΕΚ/Β/ 4534/21-12-2017)  Απόφασης της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ περί «Αναθεώρηση προτύπων τευχών 
διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου άνω των 
ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή». 

4.  Πληροφορίες παρέχονται από τον αρµόδιο υπάλληλο για επικοινωνία κο Λιόλιο Γεώργιο, Πολιτικό 

Μηχανικό µε Α’ βαθµό στο τηλέφωνο 2351 351 198, fax 2351351 190. 

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

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

6. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Π. Ε. Πιερίας, Υποδιεύθυνση 

Τεχνικών έργων ,  28ης Οκτωβρίου 40,  3ος όροφος, ΤΚ 60132 Κατερίνη 

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ..03./.09../2018.. ηµέρα 

..∆ευτέρα.................. ώρα …07:00:00 π.µ………. 

8. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ..25./.09../2018.. ηµέρα 

..Τρίτη.......... ώρα ……14:30:00…………  

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: .01../.10../.2018........ ηµέρα .....∆ευτέρα........... ώρα 

…10:00:00 π.µ.……. 

10. Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης σε 

συµπληρωµένο έντυπο της υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν. 4412/2016.  

11. Ταξινόµηση κατά CPV: [45212200-8] Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις & 

[45236119-7] Εργασίες επισκευής γηπέδων αθλητισµού 
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12. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 

τριακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες (365)  από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  

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

14. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική. 

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

τιµής. 

16. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Νοµός Πιερίας 

17. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οικονοµικοί φορείς: 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 

κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και 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 Σ∆Σ, 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. 

Ο 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. 

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για 

την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της 

µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού 

φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

18. Απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζόµενων αναφέρονται στο άρθρο 22 της 

∆ιακήρυξης. 

19. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79  παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

20. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 15.322,00 € και µε 

διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εννιά (9) µηνών και τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία 

δηµοπράτησης.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε εννιά (9) µήνες από την ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών. 

21. Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ Προστίµων (Αυθαιρέτων και 

άλλων) Έτους 2018 Άξονας 3./Μετρο 3.2/∆ράση 3.2.1 «Υποδοµές Αθλητισµού», και Κωδικό 

έργου:3251ΠΙΕ001∆ΕΑ16  

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

4412/2016.  
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23. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 

                                                                 Κατερίνη 30-08-2018 

   
   

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

 
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ–ΑΗ∆ΟΝΑ 
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