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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης/Δ-νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης,
βάσει της αριθ.95/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., προκηρύσσει
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ", υποέργο: " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
(ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ)",
προϋπολογισμού 1.850.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
2. 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.
3. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95
παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο διακήρυξης ανοικτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).
5. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.850.000,00 €, από τα οποία
1.285.260,22€ είναι δαπάνη εργασιών με εργολαβικό όφελος, 192.789,03€ είναι για
απρόβλεπτα, 10.000,00€ είναι για απολογιστικά, 1.800,00€ είναι για Γ.Ε & Ο.Ε επί των
απολογιστικών, 2.086,23 € είναι για αναθεώρηση και 358.064,52 € είναι για Φ.Π.Α 24%.
Ο κωδικός CPV του έργου είναι: 45453000-7. Ο κωδικός NUTS είναι EL513.
Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών είναι δέκα οκτώ (18) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6. 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 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.pamth.gov.gr.
7. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2531353929, 2531353933, 2531353939 και FΑΧ
επικοινωνίας 2531353944,
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Ροδόπης, e-mail:
dte_perodopis@pamth.gov.gr.
8. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21-03-2022 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
24-03-2022.
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9. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 10 της παρούσας προκήρυξης, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήματος.
10. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
31-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06-04-2022, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ
11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ύψος
προϋπολογισμού 1.257.121,04 Ευρώ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για ύψος
προϋπολογισμού 232.728,21 Ευρώ και που είναι εγκατεστημένα:
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 , 5, 6 και 7 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 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν 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).
12. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών
(29.838,71 ευρώ) και ισχύ τουλάχιστον, δέκα πέντε (15) μήνες και τριάντα (30) ημέρες
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή πρέπει να
έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 30/07/23
13. Οι προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ηλεκτρονικά, βάσει του τυποποιημένου
εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
Αναθέτουσα Αρχή επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής
κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο
363 του Ν. 4412/2016. Οι σχετικές προθεσμίες υποβολής των προσφυγών, αναγράφονται
στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
14. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη
διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
15. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ031, ΚΑΕ 2014ΕΠ03100004 του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 126487/22.11.2021 (ΑΔΑ:
ΨΑΠΙ46ΜΤΛΡ-Ρ31) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και την υπ'
αριθμ. 347152/2621/10-12-2021 (ΑΔΑ: 69577ΛΒ-3ΥΦ) απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
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με τίτλο "Τροποποίηση προϋπολογισμού υποέργου και συμπλήρωση αποφάσεων ορισμού
υποέργων σε βάρος του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» με
Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ03100004 της ΣΑΕΠ031.”.
16.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
17.Η παρούσα προκήρυξη επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την
αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
18. Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 187276

Κομοτηνή 03/03/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
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