
 

         

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
 
  

 Αιγίνιο         23/02/2018 
Αρ. Πρωτ.:  2008 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
 
1. O Δήμος Πύδνας – Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας με στοιχεία: 

Οδός    : Κ. Καραμανλή 38 (Δημαρχείο) 
Ταχ. Κωδ.  : 603 00 
Κωδικός NUTS  : EL-525 
Τηλ.    : 2353 350123 
Telefax   : 2353 022990 
E-mail    : aiginio@otenet.gr 
Πληροφορίες:   : Δούρος Κωνσταντίνος 
Ιστοσελίδα   : http://www.pydnaskolindrou.gr 

προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (B΄ ΦΑΣΗ)» 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα http:// www.pydnaskolindrou.gr (στο σύνδεσμο 
Προκηρύξεις). 

3. Η Δ.Τ.Y. & Πολ/μίας του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΟΕΥ για τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση 
των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στον Δήμο Πύδνας - Κολινδρού. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Πύδνας - Κολινδρού) ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)/Δήμοι (ΟΤΑ Α' βαθμού), στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές. 

5. Κωδικός CPV : 45233142-6 «Εργασίες Επισκευής Οδών» και 44112000-8 «Διάφορες 
οικοδομικές κατασκευές». 

6. Κωδικός NUTS : EL525 Πιερία. 

7. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων οδοποιίας και των οικοδομικών έργων κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την 
αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου έτους 
2017 στις Τ.Κ. του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού Νομού Πιερίας. Το έργο έχει σκοπό αποκαταστήσει 
τις προκληθείσες ζημιές και να κάνει λειτουργικές τις υποδομές που πλήγησαν. Συγκεκριμένα, θα 
γίνει κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα που απαιτούνται λόγω 
κατολισθήσεων που σημειώθηκαν στις Τ.Κ. του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, κατασκευή κρασπέδων 
για την ομαλή απορροή των υδάτων και την προστασία των οικιών από όμβρια ύδατα, κατασκευή 
κτιρίου για οστεοφυλάκιο/εκκλησάκι σε κοιμητήρια, καθώς και ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους που 
έχει σημειωθεί διάρρηξη, αποκόλληση και καταστροφή του οδοστρώματος. 

8. Προϋπολογισμός έργου: 92.071,55 € (με το ΦΠΑ 24%). 

9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 
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11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στον Τομέα των Δημοσίων Έργων για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και 
Οικοδομικών 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 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. 

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) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν 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).  

Ειδικά όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Μ.Ε.Ε.Π. στην Α1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών. 

12. Ανοικτή διαδικασία. 

13. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016). 

14. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-03-
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. 

15. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

16. α) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (6) μήνες 

β) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29-03-2018, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. 

γ) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα.  

17. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

18. Έχει εγκριθεί (αρ. πρωτ. 1944/22-02-2018, ΑΔΑ: Ω19ΑΩ1Π-ΕΓΦ και ΑΔΑΜ:18REQ002703164 
2018-02-22) διάθεση πίστωσης 92.071,55€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου με 
Κ.Α.30.7331.02. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ. σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 
2003ΣΕ05500005. 
19. Ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του 
υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

20. Η σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ. 

21. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.486,00 
€ και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι 
μέχρι την 23/10/2018. 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ευάγγελος Β. Λαγδάρης 

ΑΔΑ: 60ΞΕΩ1Π-Ε0Ρ




		2018-02-23T10:35:10+0200
	Athens




