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Προκήρυξη σύμβασης 
 

 

Τμή μα I: Αναθέ τουσα αρχή  
I.1) Επωνυμί α και διευθύ νσεις   

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Αριθμός ταυτοποίησης:  5009 / 100026348 (Οργανωτική μονάδα φορέα)  

Ταχ. διεύθυνση: Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 72 

Πόλη: ΒΕΡΟΙΑ  Κωδικός NUTS: EL521 Ταχ. κωδικός: 59131 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Χατζηιωαννίδης Βασίλειος Τηλέφωνο:  23313 53647 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtei@imathia.pkm.gov.gr  Φαξ: 23313 53650 

Διεύ θυνση(-εις ) στο διαδί κτυο http://imathia.pkm.gov.gr/ 

Γενική διεύθυνση: ΟΧΙ 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: ΟΧΙ 

I.2) Από  κοινού  διαδικασί α σύ ναψης  δημό σιας  σύ μβασης  
⃞  Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για 

τις δημόσιες προμήθειες: ΟΧΙ 

⃞  Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών ΟΧΙ 

I.3) Επικοινωνί α 
◯ Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: 

http://imathia.pkm.gov.gr/ 
◯ Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση: ΟΧΙ 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από 

◯ η προαναφερθείσα διεύθυνση ΝΑΙ 

◯ άλλη διεύθυνση: ΟΧΙ  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται 

⃞  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr,  
◯ στην προαναφερθείσα διεύθυνση ΟΧΙ 

◯ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΧΙ  
⃞  Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, 

άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr,  
I.4) Εί δος  της  αναθέ τουσας  αρχή ς  
◯ Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 
παραρτημάτων 
◯ Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο 
◯ Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης 

◯ Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο ΝΑΙ 
◯ Οργανισμός δημοσίου δικαίου 
◯ Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός 
◯ Άλλο είδος: 

I.5) Κύ ρια δραστηριό τητα 
◯ Γενικές δημόσιες υπηρεσίες ΝΑΙ 
◯ Άμυνα 
◯ Δημόσια τάξη και ασφάλεια 
◯ Περιβάλλον 
◯ Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις 
◯ Υγεία 
◯ Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας 
◯ Κοινωνική προστασία 
◯ Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

ΑΔΑΜ: ……………………… 
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◯ Εκπαίδευση 
◯ Άλλες δραστηριότητες: 

Τμή μα II: Αντικεί μενο 
II.1) Εύ ρος  της  σύ μβασης   

II.1.1) Τί τλος : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ  Αριθμός αναφοράς: 1/2018  

II.1.2) Κωδικό ς  κύ ριου λεξιλογί ου CPV: 45421100-5 Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 

ΟΧΙ 

II.1.3) Εί δος  σύ μβασης   

◯ Έργα ΝΑΙ 
◯ Αγαθά  
◯ Υπηρεσίες 

II.1.4) Σύ ντομη περιγραφή :  

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων παλαιού τύπου (αλουμινίου) σε 
σχολικά κτίρια του Δήμου Νάουσας με νέα συνθετικά κουφώματα ενεργειακού τύπου, λευκού χρώματος με διπλούς 
θερμοηχομονωτικούς ενεργειακούς υαλοπίνακες. 
II.1.5) Εκτιμώ μενη συνολική  αξί α 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 49.960,27   Νόμισμα: ΕΥΡΩ 

II.1.6) Πληροφορί ες  σχετικά  με τα τμή ματα 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα ΟΧΙ 

II.2) Περιγραφή  

II.2.1) Τί τλος : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ  Αριθμός τμήματος: 1 

II.2.2) Επιπλέ ον κωδικό ς (-οί ) CPV  ΟΧΙ 

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45421100-5 Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: ΟΧΙ 

II.2.3) Τό πος  εκτέ λεσης  

Κωδικός NUTS: EL521 Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΝΑΟΥΣΑ 

II.2.4) Περιγραφή  της  σύ μβασης : 

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στο Γυμνάσιο Κοπανού, στο Δημοτικό Σχολείο Μονοσπίτων και στο Δημοτικό Σχολείο 
Μαρίνας. 
II.2.5) Κριτή ρια ανά θεσης  
◯ Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω 

⃞  Κριτήριο ποιότητας –  Όνομα: / Στάθμιση:  

◯ Κριτήριο κόστους –  Όνομα: / Στάθμιση:  

◯ Τιμή –  Στάθμιση: ΝΑΙ 

◯ Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης 

II.2.6) Εκτιμώ μενη αξί α 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 49.960,27   Νόμισμα: ΕΥΡΩ 

II.2.7) Διά ρκεια σύ μβασης , συμφωνί ας -πλαί σιο ή  δυναμικού  

συστή ματος  αγορώ ν 

Διάρκεια σε ημέρες: Εκατόν Πενήντα (150) 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση ΝΑΙ 

Περιγραφή παρατάσεων: Σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 

II.2.9) Πληροφορί ες  σχετικά  με τα ό ρια ως  προς  τον αριθμό  των 

υποψηφί ων που θα προσκληθού ν (πλην της  περί πτωσης  ανοικτώ ν 

διαδικασιώ ν) 
Προβλεπόμενος αριθμός υποψηφίων: [ ] 

ή  Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: [ ] / Μέγιστος αριθμός: 2 [ ] 

Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων: 

II.2.10) Πληροφορί ες  σχετικά  με εναλλακτικέ ς  προσφορέ ς  

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές ΟΧΙ 

II.2.11) Πληροφορί ες  σχετικά  με δικαιώ ματα προαί ρεσης  

Δικαιώματα προαίρεσης ΟΧΙ Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: ΟΧΙ 

II.2.12) Πληροφορί ες  σχετικά  με ηλεκτρονικού ς  καταλό γους  
⃞  Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο  

ΟΧΙ 

II.2.13) Πληροφορί ες  σχετικά  με τα Ταμεί α της  Ευρωπαϊ κή ς  Έ νωσης  

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΧΙ 

Ταυτότητα του έργου: ΟΧΙ 

II.2.14) Συμπληρωματικέ ς  πληροφορί ες : 

Τμή μα III: Νομικέ ς , οικονομικέ ς , 

χρηματοοικονομικέ ς  και τεχνικέ ς  

πληροφορί ες  
III.1) Προϋ ποθέ σεις  συμμετοχή ς  
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III.1.1) Ά δεια ά σκησης  επαγγελματική ς  δραστηριό τητας , 

συμπεριλαμβανομέ νων των απαιτή σεων για την εγγραφή  σε 

επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώ ο ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   

III.1.2) Οικονομική  και χρηματοοικονομική  επά ρκεια 
⃞  Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης Ν 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   

III.1.3) Τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τητα 
⃞  Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης  

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: ΝΑΙ 

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   

III.1.5) Πληροφορί ες  για ανατιθέ μενες  κατ’ αποκλειστικό τητα 

συμβά σεις   

⃞  Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που έχουν ως κύριο σκοπό την 

κοινωνική και επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων ΟΧΙ 

⃞  Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων εργασίας ΟΧΙ 

III.2) Ό ροι που αφορού ν τη σύ μβαση 

III.2.1) Πληροφορί ες  σχετικά  με συγκεκριμέ νη επαγγελματική  

κατηγορί α (μό νο για συμβά σεις  υπηρεσιώ ν) ΟΧΙ 
⃞  Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία 
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις: 

III.2.2) Ό ροι εκτέ λεσης  της  σύ μβασης : 

III.2.3) Πληροφορί ες  σχετικά  με το προσωπικό  που αναλαμβά νει την 

εκτέ λεση της  σύ μβασης  
⃞  Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σύμβασης 

Τμή μα IV: Διαδικασί α 
IV.1) Περιγραφή  
IV.1.1) Εί δος  διαδικασί ας  

◯ Ανοικτή διαδικασία ΝΑΙ 
⃞  Επισπευσμένη διαδικασία 
Αιτιολόγηση:  
◯ Κλειστή διαδικασία 
⃞  Επισπευσμένη διαδικασία 
Αιτιολόγηση: 
◯ Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση 
⃞  Επισπευσμένη διαδικασία 
Αιτιολόγηση: 
◯ Ανταγωνιστικός διάλογος 
◯ Σύμπραξη καινοτομίας 

IV.1.3) Πληροφορί ες  σχετικά  με συμφωνί α-πλαί σιο ή  δυναμικό  

σύ στημα αγορώ ν 

⃞  Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο ΟΧΙ 

◯ Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα ΟΧΙ 

◯ Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς ΟΧΙ 

Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: ΟΧΙ 

⃞  Η προκήρυξη αφορά την εισαγωγή δυναμικού συστήματος αγορών ΟΧΙ 

⃞  Το δυναμικό σύστημα αγορών μπορεί να χρησιμοποιείται από επιπρόσθετους αγοραστές ΟΧΙ 

Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη: ΟΧΙ 

IV.1.4) Πληροφορί ες  σχετικά  με τη μεί ωση του αριθμού  των λύ σεων ή  

των προσφορώ ν κατά  τη διά ρκεια της  διαπραγμά τευσης  ή  του 

διαλό γου 

⃞  Προσφυγή σε διαδικασία με διαδοχικές φάσεις για τη σταδιακή μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των 

υπό διαπραγμάτευση προσφορών ΟΧΙ 

IV.1.5) Πληροφορί ες  σχετικά  με διαπραγμά τευση (μό νο για 
ανταγωνιστικέ ς  διαδικασί ες  με διαπραγμά τευση) 
⃞  Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να προβεί 

σε  διεξαγωγή διαπραγματεύσεων ΟΧΙ 

IV.1.6) Πληροφορί ες  σχετικά  με τον ηλεκτρονικό  πλειστηριασμό  

⃞  Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ΟΧΙ 

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό: ΟΧΙ 

IV.1.8) Πληροφορί ες  για τη Συμφωνί α περί  Δημοσί ων Προμηθειώ ν (GPA) 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών ΟΧΙ 

IV.2) Διοικητικέ ς  πληροφορί ες  
IV.2.1) Προηγού μενη δημοσί ευση σχετικά  με την εν λό γω διαδικασί α 

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ ΟΧΙ  
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IV.2.2) Προθεσμί α παραλαβή ς  των προσφορώ ν ή  των αιτή σεων 

συμμετοχή ς  

Ημερομηνία: 19-7-2018 Τοπική ώρα: 10:00πμ 

IV.2.3) Εκτιμώ μενη ημερομηνί α αποστολή ς  των προσκλή σεων 

υποβολή ς  προσφορώ ν ή  συμμετοχή ς  στους  επιλεγέ ντες  

υποψηφί ους   

Ημερομηνία: -/-/- 

IV.2.4) Γλώ σσες  στις  οποί ες  μπορού ν να υποβληθού ν οι προσφορέ ς  ή  

οι αιτή σεις  συμμετοχή ς : ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

IV.2.6) Ελά χιστη απαιτού μενη χρονική  διά ρκεια ισχύ ος  της  

προσφορά ς  

Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 19-1-2019 

IV.2.7) Ό ροι για την αποσφρά γιση των προσφορώ ν 

Ημερομηνία: 24-7-2018Τοπική ώρα: 10:00πμ Τόπος: ΒΕΡΟΙΑ 
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: 

Τμή μα VI: Πρό σθετες  πληροφορί ες  
VI.1) Πληροφορί ες  σχετικά  με επαναλαμβανό μενες  συμβά σεις  

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση ΟΧΙ 

Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων ΟΧΙ 

VI.2) Πληροφορί ες  σχετικά  με τις  ηλεκτρονικέ ς  ροέ ς  εργασί ας  

⃞  Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες ΟΧΙ 

⃞  Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή ΟΧΙ 

⃞  Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές ΟΧΙ 

VI.3) Συμπληρωματικέ ς  πληροφορί ες : 2 

VI.4) Διαδικασί ες  προσφυγή ς  

VI.4.1) Φορέ ας  αρμό διος  για τις  διαδικασί ες  προσφυγή ς  

Επίσημη επωνυμία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ταχ. διεύθυνση: Βασ. Όλγας 198 

Πόλη: Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός: 54110 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oe@pkm.gov.gr Τηλέφωνο: 2313 319612 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.pkm.gov.gr/ Φαξ: 2313 319846 

VI.4.2) Φορέ ας  αρμό διος  για τις  διαδικασί ες  διαμεσολά βησης   ΟΧΙ 

Επίσημη επωνυμία: 
Ταχ. διεύθυνση: 
Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα: 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL) Φαξ: 

VI.4.3) Υποβολή  προσφυγώ ν 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   

VI.4.4) Υπηρεσί α από  την οποί α παρέ χονται πληροφορί ες  για την 

υποβολή  προσφυγώ ν  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   
Επίσημη επωνυμία:   
Ταχ. διεύθυνση: 
Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα: 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL) Φαξ: 

VI.5) Ημερομηνί α αποστολή ς  της  παρού σας  προκή ρυξης : 18-6-2018 

Αποτελεί  ευθύ νη της  αναθέ τουσας  αρχή ς  / του αναθέ τοντα φορέ α 
να εξασφαλί ζει τη συμμό ρφωση προς  τη νομοθεσί α της  Ευρωπαϊ κή ς  
Έ νωσης  και ό λους  τους  εφαρμοστέ ους  νό μους . 

 

 

 
Βέροια 27 Απριλίου 2018 

 

 

 

 

   

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ  

mailto:oe@pkm.gov.gr
http://www.pkm.gov.gr/
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