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Επαναπροκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) ανοικτού, κάτω των ορίων, 
ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
«Επενδύσεις Όψεων –Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών-προμήθεια και 
τοποθέτηση Επιγραφής Deck- προμήθεια και τοποθέτηση Λογότυπου 
Προγράμματος- προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων Σκίασης-προμήθεια 
και τοποθέτηση γλαστρών/ αστικού εξοπλισμού», Υποέργων 11έως και 16 της 
Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ»  με MIS 
5034918  
 [ αρ. Διακήρυξης 8 / 2023 - αρ. πρωτοκόλλου Προκήρυξης 665 / 10.2.2023 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή 
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Αριστοτέλους 27, 
Τ.Κ. 54624 , Τηλ.:  2310 271340, E-mail: grammateia@epethe.gr, Ιστοσελίδα: 
www.eeth.gr 
 
2. Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση 
Σύμβαση Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, Ταξινόμηση κατά CPV:  
CPV:  45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 
CPV:  31523000-8 Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες 
CPV:  39522120-4 Τέντες 
CPV:  19520000-7 Πλαστικά  
CPV:  03451100-7 Φυτά για φύτευση σε παρτέρια 
CPV:  44191000-5  Ξύλινες Κατασκευές  
CPV : 44316000-8  Μεταλλικές Κατασκευές  
 
3. Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση: 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δύο 
χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (202.793,97 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, .163.543,52 € χωρίς ΦΠΑ.   
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την Απόφαση Ένταξης που έχει 
εκδοθεί από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ 
με αρ. πρωτ 4274/1436/Α3-28/6/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
 





 
 

 

Ισχύει Δικαίωμα Προαίρεσης έως -20%, σε περίπτωση που μειωθεί ο αριθμός των 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα OPEN MALL του Δήμου 
Καλαμαριάς,  σε σχέση με τις καταμετρημένες την στιγμή του Διαγωνισμού, χωρίς 
καμία περαιτέρω απαίτηση από τον Ανάδοχο. 

 
4. Αντικείμενο του έργου  
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής 6 τμημάτων :  
 ΤΜΗΜΑ Α / ΥΠΟΕΡΓΟ 11 (CPV 45453000-7) : Επενδύσεις όψεων. 

Προμήθεια και επένδυση με τσιμεντοσανίδα ,για επικάλυψη τοιχοποιίας, των 
προσόψεων των καταστημάτων, όπου επιτρέπεται πολεοδομικά να γίνεται, με 
σκοπό την εξομάλυνση των επιφανειών.  
Εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 1.587,20 €. 

 ΤΜΗΜΑ Β / ΥΠΟΕΡΓΟ 12 (CPV 45453000-7)  : Χρωματισμός εξωτερικών 
επιφανειών με τσιμεντόχρωμα. Χρωματισμός των εξωτερικών επιφανειών των 
καταστημάτων θα γίνει με ακρυλικά χρώματα (τσιμεντοχρώματα) στις επιφάνειες 
τοίχου/επιχρίσματος και, σποραδικά όπου απαιτείται,  με ελαιοχρώματα,  στις 
ξύλινες και σιδηρές επιφάνειες/επενδύσεις.  
Εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19.425,00 €. 

 ΤΜΗΜΑ Γ / ΥΠΟΕΡΓΟ 13 (CPV 31523000-8) : Προμήθεια και τοποθέτηση 
επιγραφής deck. Προμήθεια και  τοποθέτηση ομοιόμορφων επιγραφών στα 
καταστήματα για την ανάδειξη ενιαίας αισθητικής με μεταλλικό πλαίσιο από 
σωλήνα μορφής γαλβανιζέ (ή αλουμινίου), από συνθετικές σανίδες τύπου ξύλινου 
deck με επικολλούμενα pvc γράμματα. 
 Εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 49.801,50 €. 

 ΤΜΗΜΑ Δ / ΥΠΟΕΡΓΟ 14 (CPV: 31523000-8)  : Προμήθεια και τοποθέτηση 
Λογοτύπου προγράμματος / Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητης 
ταινίας του προγράμματος. Προμήθεια και τοποθέτηση μικρής πινακίδας 
Λογοτύπου του προγράμματος, η οποία θα τοποθετηθεί, με ασφάλεια, εξωτερικά  
στις προσόψεις/ τοίχους των καταστημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
Επίσης προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητης λωρίδας  βινυλίου στη τζαμαρία 
των καταστημάτων.  
Εκτιμώμενη αξία  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 39.363,18  €. 

 ΤΜΗΜΑ Ε / ΥΠΟΕΡΓΟ 15 ( CPV 39522120-4 )  : Προμήθεια και 
τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Προμήθεια και τοποθέτηση νέας τέντας με 
βραχίονες σε καταστήματα,  και προμήθεια και τοποθέτηση νέου τεντόπανου σε 
υφιστάμενα συστήματα σκίασης.  
Εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 55.082,29 €. 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 ΤΜΗΜΑ ΣΤ / ΥΠΟΕΡΓΟ 16  (CPV 19520000-7 , CPV 03451000-7, CPV 
44191000-5 ,CPV  44316000-8): Προμήθεια και Τοποθέτηση γλαστρών με 
φυτό / αστικού εξοπλισμού Προμήθεια και τοποθέτηση γλάστρας στο εξωτερικό 
των καταστημάτων, προμήθεια και τοποθέτηση ποδομάκτρων (πατάκι) 
εξωτερικού χώρου, προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού κολωνακίου για 
προσωρινή φύλαξη σκύλων ή άλλων κατοικιδίων έξω από καταστήματα, 
προμήθεια και τοποθέτηση σταχτοδοχείο δαπέδου από ανοιξείδωτο ινοξ, ιδανικό 
για εξωτερικούς χώρους.  
Εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 37.534,80 €. 
 

Πλήρης περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου περιέχεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.  
 
5. Διάρκεια υλοποίησης του έργου  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης και της ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ  
 
6. Διάθεση της Διακήρυξης – Πληροφορίες-Διευκρινήσεις  
 Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  
Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με συστημικό 
αριθμό 183714 .  Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής,  http://www.eeth.gr 
 H Προκήρυξη είναι δημοσιευμένη στις εφημερίδες: Επτά Ημέρες, Τύπος 
Θεσσαλονίκης ,  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, μόνον ηλεκτρονικά, αίτημα παροχής  
διευκρινήσεων, μέχρι και τις 23.02.2023, το οποίο απαντάται αντίστοιχα στο 
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.   
Η Αναθέτουσα Αρχή απαντά στα αιτήματα παροχής διευκρινήσεων, μέχρι και τις 
27.02.2023.  
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται, είτε με άλλο τρόπο, είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  
 
7. Εγγύηση Συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τον προσφέροντα 
υποψήφιο ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ίση με το 2% επί της 
εκτιμώμενης αξίας του υπό ανάθεση τμήματος προ Φ.Π.Α.  
Για το Τμήμα Α 25,60 €, για το Τμήμα Β 313,31 €, για το Τμήμα Γ 803,25 €, για το 
Τμήμα Δ 634,89 €, για το Τμήμα Ε 888,42 €, για το Τμήμα ΣΤ 605,40 €, 
 
 
 





 
 

 
8. Διαδικασία Διενέργειας του διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27, παρ.4. του  
ν.4412/2016, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης:  
http://www.promitheus.gov.gr του εν λόγω Συστήματος.  
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 03.03.2023 και ώρα 17.00.00  
Η αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, θα  
διενεργηθεί στις 09.03.2023 και ώρα 12:00:00.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 
άποψης προσφοράς βάσει τιμής. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΕΘ 

 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 
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