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Θεσσαλονίκη, 10/01/2023 
      Αρ. Πρωτ.: 15 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ    ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΡΓΟΥ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 194125) 

 
1. Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - «ΜΑΘ ΑΕ-ΑΟΤΑ» ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή του Δήμου Αμπελοκήπων 
Μενεμένης, βάση της από 17/09/2021 σύμβασης συνεργασίας του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 
μεταξύ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και της ΜΑΘ ΑΕ-ΑΟΤΑ, όπως ισχύει  

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 
ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
 
«ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 
με CPV:45220000 
Προϋπολογισμού δημοπράτησης  1.000.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ με προϋπολογισμό  651.803,59 € και κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με προϋπολογισμό 
130.935,15 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ και απρόβλεπτα). 
2. Η διακήρυξη του έργου η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 
23PROC011966899 2023-01-10), έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ. 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, 
και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.mdat.gr «Νέα/Προκηρύξεις» με αναφορά στο 
συστημικό αριθμό του έργου στο “ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ” 
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
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14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 02/02/2023 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 11:00 π.μ. 
Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών του 
προϋπολογισμού με τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ 
τους σύμφωνα με το άρθρο 95 παραγρ. 2 περίπτωση α του Ν.4412/2016. 
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών 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. 
5. Για την συμμετοχή στον 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 δέκα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (16.100,00 
€) και ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες. Στην περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 
μέσω του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία  2014-2020» και από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων με ΣΑΕ ΕΠ0081 (κωδικός ενάριθμου: 2021ΕΠ00810031), σύμφωνα με την αρ. 
πρωτ. 4099/09.09.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 969Φ7ΛΛ-
ΦΦΔ). 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΜΑΘ ΑΕ 
ΑΟΤΑ”. 
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 
ημέρα     υπογραφής της σύμβασης. 
9. Για την δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ αριθμ 5356/23.11.2022 σύμφωνη γνώμη 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.       

 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

10/01/2023 
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