
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                                                                                       
                                                                                                                                               

                                                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                     Θεσσαλονίκη                01 / 03 / 2019          
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ:                25113 / 1914 
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                           
∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ         
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  
 Ταχ.∆/νση: Γ. Χαλκίδη 20 
 Ταχ.Κώδικας:54249                                                                                             ΠΡΟΣ 
 Πληροφορίες: Αν.Απουσίδου                                               
 τηλ.:231331 8328                                        1)Εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ                     08/03/2019 
e-mail:a.apousidou@thessaloniki.gr                           2)Εφηµερίδα  ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ                           08/03/2019           
                                      
                                                                      
   
     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1)Εµπορ. & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο                          
E-mail: root@ebeth.gr                                                 6)Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων & Κοιν  
Τσιµισκή 27-29 ΤΚ546 24                                                  (Π.Ε.∆.Κ.Μ. Νοµού Θεσ/νίκης) 
2)Βιοτεχνικό Επιµελητήριο                                                                     26ηςΟκτωβρίου43 LIMANI CENTER 
Αριστοτέλους 27 Τ.Κ. 54624                                                                   Τ.Κ. 546 27 Θεσ/νίκη 
3) Επαγγελµατικό Επιµελητήριο                                               7)Εκπρόσωποι Σ.Π.Ε.∆.Ε.Θ.-Κ.Μ. 
Αριστοτέλους 27 Τ.Κ. 54624                                                                  - Μπιτλής Σταµούλης  τηλ. 2310 277231 
4)Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος                                                    Ε-MAIL: sbitlis@gmail.com         Τακτικός                                                                                                                             
 M. Αλεξάνδρου 49  Τ.Κ.54643                                                  -Κουβουκλιώτης Φώτης τηλ. 2310 452823 
5)Ταµείο Συντάξεων Μηχ/κών &                                                                Ε-MAIL: fotis@kouvoukliotis.gr   Αναπληρωµατκός 
 Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων                                                                8) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)                                                                             
Ζεύξιδος 8 Θεσ/νίκη Τ.Κ.54622                                                 Φειδίου 14-16 Αθήνα Τ.Κ. 10678 

     Σας παρακαλούµε να δηµοσιεύσετε στην εφηµερίδα σας και στο φύλλο της παραπάνω ηµεροµηνίας µέσα σε πλαίσιο, τη 

συνηµµένη προκήρυξη που αφορά στην εκτέλεση του έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ» - Τ.Π., 

προϋπολογισµού (323.000,00 €) τριακοσίων είκοσι τριών  χιλιάδων ευρώ µε Φ.Π.Α. 

Εσωτερική διανοµή: 
-Αντιδήµαρχο Οικονοµικών  
-Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος 
-Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών                                Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης      
-∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων                                                       Βιώσιµης Κινητικότητας &  ∆ικτύων 
-Τµήµα Οδοποιίας & Οδικής Σήµανσης   
-∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος                                                                
-Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής 
 Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- Τµήµα Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών                                                              
-κ. Αν. Απουσίδου 
-Μέλη Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών               Μαρία Ζουρνά                                                               
σύµφωνα µε την 70/06-02-2019 Α.Ο.Ε      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟ: 

 
 

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ 
 ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»-Τ.Π. 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:i 

 
Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» 
Κωδικός Ενάριθµου: 
2018ΕΠ00810072 
 
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

KA: 
CPV: 

323.000,00 € 
7341.44.01 
45112710-5 (Εργασίες 
διαµόρφωσης τοπίου για 
χώρους πρασίνου) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο  1 Ε /2019 

1. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
ΠΑΡΚΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ -Τ.Π., προϋπολογισµού Τριακοσίων Είκοσι Τριών  χιλιάδων Ευρώ (323.000,00 €) 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %. 
 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

 

Οικοδοµικές εργασίες                                            134.798,35 € 
ΓΕ & ΟΕ (18 %):                                                        24.263,70 € 

                                                                               
                                                                                 159.062,05 €  
Απρόβλεπτα (15%):                                                    23.859,31 € 

                                                                                 182.921,36 € 
                                                                                  182.921,36 € 
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2. Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης: 
 
 

Οδός  : Βασ. Γεωργίου Α΄1 
Ταχ.Κωδ. : 546 40 
Τηλ. : 231 331 7788 
Telefax : 231 331 7801 
E-mail : e.siranidou@thessaloniki.gr 
Πληροφορίες:  : 231 331 8369, 231 331 8382 

 

3. 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, ∆ήµος Θεσσαλονίκης 
www.thessaloniki.gr στις Προκηρύξεις – ∆ιακηρύξεις. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 01/04/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες 
σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβασης, το αργότερο στις 04/04/2019 
 

4. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/04/2019 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00΄µ.µ. 
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 16/04/2019, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄π.µ. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, µέσω της 

Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες                           30.602,51 € 
ΓΕ & ΟΕ (18 %):                                                          5.508,45 € 

                                                                               
                                                                                   36.110,96 €  
Απρόβλεπτα (15%):                                                      5.416,64 € 

                                                                                 41.527,60 € 

                                                                                   41.527,60 € 

Εργασίες πρασίνου                                                 24.250,43 € 
ΓΕ & ΟΕ (18 %):                                                          4.365,08 € 

                             
                                                                                   28,615.51 €  
Απρόβλεπτα (15%):                                                      4.292,33 € 

                                                                                   32.907,84 € 
                                                                                    32.907,84 € 

257,356.80 € 
Αναθεώρηση:                                                               3.127,07 €  

                                                                             
260.483,87 € 

ΦΠΑ (24%)                                                                62.516,13 € 
323.000,00 € 
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λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία,  
και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 
στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.  

 
5. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού. 
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 95 παρ. 2. (α) του ν. 4412/2016. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του υποσυστήµατος. 
 
6. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος. 
Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).  
 
7. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται 
σε έργα κατηγορίας Οικοδοµικών εργασιών, Ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) εργασιών και εργασιών 
Πρασίνου  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. 
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). 
 
8. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο  Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών Α2 τάξη και άνω, Α1 και 

άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ και Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Πρασίνου.  

9. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έντεκα (11) µήνες από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης. 

10. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι (6) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών. 
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11. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων εννέα Ευρώ και εξήντα οκτώ 
λεπτών (5.209,68 Ευρώ). 
 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) µήνες και τριάντα ηµέρες από 
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 

12. Το έργο περιλαµβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα  και στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης οικονοµικού έτους 2019 µε την ένδειξη Κ.Α. 64/7341.44.01 µε τίτλο «Αναπλάσεις 
πάρκων γειτονιάς, ΤΠ».   
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 2235).   
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί α) η µε αρ. πρωτ.  134867/25867/7-12-2018  Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: ΩΞΙΣΩΡ5-Α∆Ζ, Α∆ΑΜ: 18REQ004168685) µε την οποία εγκρίθηκε:1) 
συνολική δαπάνη 323.000,00 € και 2) διατέθηκε πίστωση ύψους 10.000,00 Ευρώ για την πληρωµή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος του  Κ.Α. 64/7341.44.01 «Αναπλάσεις πάρκων γειτονιάς, ΕΣΠΑ, ΤΠ» του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης οικονοµικού έτους 2018 για την ανάγκη δαπάνης για την 
εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις πάρκων γειτονιάς, ΤΠ» και β) η µε αρ. πρωτ. 7194/1943/2019 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: 9ΦΜΚΩΡ5-ΦΒΡ) µε την οποία διατέθηκε πίστωση ύψους 
323.000,00 Ευρώ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 64/7341.44.01 «Αναπλάσεις 
πάρκων γειτονιάς, ΕΣΠΑ, ΤΠ» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 για την ανάγκη δαπάνης 
για πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος µε βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών 
του έργου «Αναπλάσεις πάρκων γειτονιάς, ΕΣΠΑ, ΤΠ». 
 
13. ∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, που εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 1η-
3-2018 διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου  IV (άρθρα 345-374) «’Έννοµη προστασία κατά τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων». 
 
14. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο ∆ήµος 
Θεσσαλονίκης µε το αρµόδιο όργανό του, την Οικονοµική Επιτροπή. 
 
 

Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 

Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου Άννα 
                                                           

 

19PROC004566351 2019-03-06

ΑΔΑ: Ω6ΓΙΩΡ5-ΨΚΜ


		2019-03-06T10:13:28+0200
	Athens




