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ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

«Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
με Σ.Δ.Ι.Τ.» 

 

1α. Αναθέτουσα αρχή:  
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

1β. Αρμόδια Υπηρεσία:  
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΚΜ 

Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ. 54248 Θεσσαλονίκη (Κωδικός NUTS: EL522) 
Τηλ.: [2313331172] Fax: [2313331115], E-mail: [dte@pkm.gov.gr] 

2. Συμβατικά τεύχη – τρόπος απόκτησης: 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 της 
αναθέτουσας αρχής www.pkm.gov.gr. 
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής:  O.T.A. B’ Βαθμού 
4. Κωδικός CPV 50232100-1: Συντήρηση εγκαταστάσεων δημοσίου φωτισμού 
5. Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα, Κωδικός NUTS: EL52 
6. Αντικείμενο Σύμβασης: 
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας 
Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τον οριστικό σχεδιασμό, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, 
λειτουργία και εκμετάλλευση/διαχείριση του συστήματος και των υποδομών οδοφωτισμού του 
περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικών συστημάτων ελέγχου και συνοδευτικών έργων. Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των 
εργασιών μέχρι την έναρξη λειτουργίας του αναβαθμισμένου συστήματος και των υποδομών 
οδοφωτισμού εκτιμάται, κατά μέγιστο, σε δώδεκα μήνες, αρχόμενη από την ημερομηνία θέσης σε 
ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης.  
7.  Διαχωρισμός σε τμήματα: ΟΧΙ  
8. Χρηματοδότηση:  

8.1 Έγκριση Υπαγωγής σε ΣΔΙΤ: Πρ.44/17-04-2019 Διυπουργικής Απόφασης  
8.2 Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους του έργου: 14.850.000 € πλέον Φ.Π.Α.  

9. Εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ  
10. Διάρκεια Σύμβασης: Δώδεκα (12) έτη 
11. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης ορίζονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματα της.  
12. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το 
αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/


13. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Ανταγωνιστικός Διάλογος  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016 και στον ν. 3389/2005 
(«Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα»). Η διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνει δύο φάσεις: 
Την A’ Φάση (προεπιλογή) και τη Β’ Φάση, η οποία διακρίνεται περαιτέρω σε επιμέρους στάδια, 
ήτοι Στάδιο Β.Ι (Διάλογος) και Στάδιο Β.ΙΙ (Υποβολή Προσφορών). Η Αναθέτουσα Αρχή σκοπεύει να 
καλέσει κατ’ ελάχιστο αριθμό τρεις (3) Υποψηφίους και κατά μέγιστο αριθμό έξι (6) Υποψηφίους 
προκειμένου να συμμετάσχουν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού, κατ’ εφαρμογή των αντικειμενικών 
και χωρίς διακρίσεις κριτηρίων βαθμολόγησης που προβλέπονται στο Άρθρο 15 της Πρόσκλησης.  
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  
14. Οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλονται από τους Ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Πρόσκληση, ήτοι μέχρι την 15η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 15:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οι Φάκελοι Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14.1.2 της 
Πρόσκλησης. 
15. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνικά  
16. Προδικαστικές Προσφυγές: Για την υποβολή προσφυγών ισχύει το άρθρο 361 του ν.4412/2016 
και τα έγγραφα της σύμβασης.  
17. Η σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ.  
18. Δημοσιεύσεις:  
Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, απεστάλη, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2020.  
Η προκήρυξη σύμβασης και η Πρόσκληση δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” www.diavgeia.gov.gr.  
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΚΜ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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