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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                  :                   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                       
∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ         
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Ταχ.∆/νση: Γ. Χαλκίδη 20 
Ταχ.Κώδικας:54249                                                                                             ΠΡΟΣ 
Πληροφορίες: Σ.Τσουχνικά                                               
τηλ.: 231 331 8311                                                  1) Εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ       09/08/2019 
e-mail: s.tsouchnika@thessaloniki.gr                                   2) Εφηµερίδα  ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ              09/08/2019    
                                      
                                                                      
   
     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                                                                                               
M. Αλεξάνδρου 49  Τ.Κ.54643                                8)Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) 
5) Ταµείο Συντάξεων Μηχ/κών &                                              Φειδίου 14-16 Αθήνα Τ.Κ. 10678 
Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων                                                                                                                                                                                                              
Ζεύξιδος 8 Θεσ/νίκη Τ.Κ.54622                     

     Σας παρακαλούµε να δηµοσιεύσετε στην εφηµερίδα σας και στο φύλλο της παραπάνω ηµεροµηνίας τη 

συνηµµένη προκήρυξη που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΡΗΝΑΙΟ)», προϋπολογισµού 63.000,00 € (εξήντα 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 ∆ιοικητικής Υποστήριξης    
-Τµήµα Ηλεκτροφωτισµού & Φωτεινής Σηµατοδότησης                                                                
-Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής 
 Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- Τµήµα Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών                                                              
-κ. Αν. Απουσίδου 
-κ. Σοφ. Τσουχνικά 
-Μέλη Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών               Μαρία Ζουρνά                                                              
σύµφωνα µε την 380/11-07-2019 Α.Ο.Ε.     
-Φ 7 / Υ 64 
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Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε έγγραφες προσφορές για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου «Επείγουσες επεµβάσεις άρσης επικινδυνότητας (Κρηναίο) – 
Τ.Π.», προϋπολογισµού 63.000,00 € (εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
24%, σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν.4412/2016. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

 

 

Άθροισµα εργασιών 37.034,43 € 

ΓΕ & ΟΕ (18%): 6.666,20 € 

 43.700,63 € 

Απρόβλεπτα (15%): 6.555,09 € 

 50.225,72 € 

Αναθεώρηση: 550,73 € 

Μερικό Σύνολο: 50.806,45 € 

ΦΠΑ (24%) 12.193,55 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00 € 
 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr/category/προκηρύξεις-διακηρύξεις/ 
Ο συνοπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 05/09/2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα λήξης) 
στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε του Κεντρικού Καταστήµατος, Βασ. Γεωργίου Α’ 1 , από την αρµόδια 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν 
διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα 
καθορίσει µε πράξη της η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε fax πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού, και 
την ίδια ώρα (10:00 π.µ). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί δεύτερη ή και τρίτη φορά µε τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις, άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση α του Ν.4412/2016.  

 

 

ΕΡΓΟ: 
 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΡΗΝΑΙΟ) - Τ.Π. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 
ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Κ.Α. 30/7333.20.01 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV : 
 
45221113-7 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ  

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2019 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 63.000,00 € 

 
ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΛΛ ΗΗ ΨΨ ΗΗ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ ΣΣ   NN oo   11 22 // 22 00 11 99  
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Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως τη 28/8/2019, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που 
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες το αργότερο µέχρι 
την 30/8/2019. 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει µε την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού και κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 117 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 
Για την παραλαβή του εντύπου οικονοµικής προσφοράς, οι ενδιαφερόµενοι προσέρχονται στα γραφεία 
της ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων, Γιάννη Χαλκίδη 40, Θεσσαλονίκη, 54249, 4ος 
όροφος, πληροφορίες Αγγελική Ορφανίδου, τηλ. 2313318332 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι 
την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού.  
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σε ακέραιες µονάδες 
κατά το σύστηµα των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης άρθρο 95 του ν. 4412/2016. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό για διάστηµα έξι (6) 
µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού Προσφορά 
του ........................ για το έργο : 

 «Επείγουσες επεµβάσεις άρσης επικινδυνότητας (Κρηναίο) – Τ.Π. » 
µε αναθέτουσα αρχή το ∆ήµο Θεσσαλονίκης 

και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών …………. και ώρα 10:00πµ 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, η 
οποία αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail ).  
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:  
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας. 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 
παρ. 2. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, 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 εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα 
ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης και αναρτάται στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή 
ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, 
µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία. 
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 
10.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται ως εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που 
τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, µε βάση το ισχύον ανώτατο όριο προϋπολογισµού κατηγορίας 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 
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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. 
10.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
10.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και της 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). 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες, από την ηµεροµηνία 
υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύµβασης.  
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 
φορείς, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής (άρθρο 72  του Ν. 4412/2016). 
Το έργο χρηµατοδοτείται από τα Τέλη Ελεγχόµενης Στάθµευσης. 
Το έργο περιλαµβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2019 και στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης του έτους 2019, µε την ένδειξη: Κ.Α : 7333.20.01, Υπ. 30, Υπ. Μον. 30.003, της 
∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων µε τίτλο «Επείγουσες επεµβάσεις άρσης 
επικινδυνότητας (Κρηναίο)» και ποσό 63.000,00 €. 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της 
κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και 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. 
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο ∆ήµος 
Θεσσαλονίκης µε το αρµόδιο όργανό του, την Οικονοµική Επιτροπή. 
Η παρούσα θα δηµοσιευθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

 

 

Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 

κ.α.α. 

 

 

Λεκάκης Πέτρος 
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