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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

ΕΡΓΟ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ”
1.    Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Β. Όλγας 198, 541 10 Θεσσαλονίκη, (NUTS: EL52). 
2. Πάροχος Πληροφοριών:  Διεύθυνση Τεχνικών  Έργων,  Στρωμνίτσης  53,  542 10,  Θεσσαλονίκη,  φαξ:2313

331115, e-mail: dte  @  pkm  .  gov  .  gr  ,( Αρμόδιος Υπάλληλος: Zωή Σοφολόγη τηλ 2313331211)
3. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί  στο www.promitheus.gov.gr  καθώς και  στην ιστοσελίδα της

αναθέτουσας αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr).
4. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΟΤΑ Β' βαθμού. 
5.     Με το παρόν έργο προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης για την αποκατάσταση βλαβών και

ελλείψεων της οδού. Οι άμεσες επεμβάσεις αφορούν περιπτώσεις όπου δημιουργείται κατάσταση επικίνδυνη
για  την  οδική  ασφάλεια,  κυρίως  καταστάσεις,  που  περιορίζουν  το  κυκλοφορούμενο  οδόστρωμα  ή  το
καθιστούν επικίνδυνο για την κυκλοφορία. Ο έλεγχος του αντίστοιχου οδικού δικτύου σε καθημερινή βάση
(Περιπολίες &Τεχνική Αστυνόμευση). Η τακτική επιθεώρηση της οδού και την καταγραφή των προβλημάτων,
με  σκοπό  τον  έγκαιρο  εντοπισμό  των  επικίνδυνων  καταστάσεων  και  τον  αποτελεσματικότερο
προγραμματισμό  των  επεμβάσεων.  Η  εκτέλεση  εργασιών  στοιχειώδους  συντήρησης,  δηλαδή  την
αποκατάσταση προβλημάτων υψηλής επικινδυνότητας που προκαλούν δυσχέρειες στην ομαλή και ασφαλή
λειτουργία της οδού όπως :καθαρισμός της οδού, νησίδων και ερεισμάτων, οχετών και φρεατίων, πινακίδων
σήμανσης, αποκατάσταση δομικών στοιχείων, επισκευή βλαβών του οδοστρώματος, επισκευή – αναβάθμιση
στηθαίων  ασφαλείας,  επισκευή  κιγκλιδωμάτων,  τοποθέτηση  οριοδεικτών,  αντικατάσταση  πινακίδων
σήμανσης,  αντικατάσταση  αντιθαμβωτικών  πετασμάτων,  διαγράμμιση  οδοστρώματος,  κοπή  κλαδιών  ,
δένδρων και αυτοφυούς βλάστησης. Η πραγματοποίηση ειδικών τεχνικών ελέγχων. 

6.    Το  έργο  υποδιαιρείται  σε  2  τμήματα.  Τμήμα1:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» με προϋπολογισμό δημοπράτησης
3.629.032,26 Ευρώ  €  χωρίς  τον  ΦΠΑ,  που  περιλαμβάνει  το  οδικό  δίκτυο  α)  Εσωτερική  &  Ανατολική
Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης από κόµβο Κ1 (ανισόπεδος κόµβος µε αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ) µέχρι
κόµβο Κ13 (ισόπεδος κόµβος µε εθνική οδό Θεσσαλονίκη – αεροδρόµιο “Μακεδονία”) συµπεριλαµβανοµένων
των παράπλευρων οδών αυτών και β) Εθνική Οδός υπ' αριθµ. 2 Θεσσαλονίκης - Έδεσσας  στο τµήµα από τη
χ.θ.  3+500 (γέφυρα ∆ενδροποτάµου επί  της οδού Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη)  µέχρι  τη χ.θ.  52+900
(ισόπεδος κόµβος Μελισσίου στη θέση συµβολής µε την παλαιά οδό), παλαιό και νέο τµήµα, καθώς επίσης οι
παράπλευρες οδοί αυτών.
Τμήμα2: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»,  με προϋπολογισμό δημοπράτησης  3.629.032,26 Ευρώ € χωρίς τον ΦΠΑ, που
περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο α) Νέα Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανίων συμπεριλαμβανόμενων των
παράπλευρων οδών αυτής στο τμήμα από χ.θ. 6+000 (ισόπεδος κόμβος με οδό Βούλγαρη στη Θεσσαλονίκη)
μέχρι  τη  χ.θ.  61+500  (ανισόπεδος  κόμβος  Μουδανιών  προς  επαρχιακά  κυκλώματα  Κασσάνδρας  και
Σιθωνίας), β) Επαρχιακή οδός Μουδανιά – κύκλωμα Κασσάνδρας στο τμήμα από χ.θ. 0+000 (ανισόπεδος
κόμβος  Μουδανιών  με  εθνική  οδό  Θεσσαλονίκης  -  Μουδανιών)  μέχρι  τη  χ.θ.  23+650 (κυκλικός  κόμβος
Κασσανδρείας). Σε αυτήν εντάσσεται το νέο τμήμα Ποτίδαια – Κασσανδρεία όχι όμως το αντίστοιχο παλιό
τμήμα,  γ)  Οδικό τμήμα από αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (γέφυρα Ανθεμούντα)  έως Ε.Ο.  Θεσ/νίκης – Ν.
Μουδανιών (ανισόπεδος κόμβος Προφ. Ηλία) και δ) Εθνική Οδός Ε.Ο.16 Θεσσαλονίκης-Γαλάτιστας-Αρναίας-
Παλαιοχωρίου στο τμήμα από όρια Ν. Χαλκιδικής έως τη διασταύρωση με Μ. Παναγία (παλαιό και νέο).
(NUTS: EL52) (CPV:4523314-9 )

7.    Χρηματοδότηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ508 2017ΕΠ50800003) (ΑΔΑ: 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ).
8. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 7.258.064,52 Ευρώ € χωρίς τον ΦΠΑ.
9. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 36 (τριάντα έξι) μήνες από την υπογραφή της

σύμβασης. 
11.  Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί  ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι  εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.ΕΠ.  που  τηρείται  στη

Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ή ενώσεις οικονομικών φορέων, καθώς και
αλλοδαποί ή ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22.B., 22.Γ. και 22.Δ. της Διακήρυξης.

12. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι ενδιαφερόμενοι για τους οποίους συντρέχουν οι λόγοι του αρ. 73 του
ν.4412/16.

13. Ανάθεση βάση ανοικτής διαδικασίας.
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14. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

15. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 72.580,00 € για κάθε
τμήμα και με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε 9 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

16. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερομένους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι  την   21/8/2020,  ημέρα Παρασκευή και  ώρα 15:00 μ.μ  και
ισχύουν τουλάχιστον μέχρι την 21/5/2021

17. Οι  προσφορές  θα  αποσφραγιστούν  ηλεκτρονικά την  27/8/2020  ημέρα Πέμπτη και  ώρα  10:00  π.μ,
στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

18. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα.

19. Οι προσφορές θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά.
20. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε γνώση της

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να ασκήσει
προσφυγή ηλεκτρονικά ενώπιον της ΑΕΠΠ, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και κατά τα λοιπά ως άρθρο
4.3 της οικείας Διακήρυξης.

21. Η ημερομηνία αποστολής προς την Επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε είναι στις 16/7/2020

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά
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