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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  

ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη 5ου 

Αρδ. Δικτύου Ν. Σερρών & ΜΠΕ», συνολικού προϋπολογισμού 525.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%). Η μελέτη αφορά στην ακόλουθη κατηγορία μελετών:  
- Κατηγορία 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) με Γ’ τάξη πτυχίου και άνω και με προεκτιμώμενη αμοιβή 
242.049,92€ 
- Κατηγορία 9 (Μελέτες  Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων) με Γ’ τάξη πτυχίου και άνω και με προεκτιμώμενη 
αμοιβή 54.405,23€ 
- Κατηγορία 23 (Γεωργοτεχνική μελέτη) με Β’ τάξη πτυχίου και άνω και με προεκτιμώμενη αμοιβή 18.635,40 
€ 
- Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) με Α’ τάξη πτυχίου και άνω και με προεκτιμώμενη αμοιβή 
31.984,79€ 
- Κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες) με Α’ τάξη πτυχίου και άνω και με προεκτιμώμενη αμοιβή 12.496,01€ 
- Κατηγορία 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) με Α’ τάξη πτυχίου και άνω και με προεκτιμώμενη αμοιβή 8.132,59€ 
Οι Απρόβλεπτες δαπάνες είναι 55.155,59€ και τo Ποσό στρογγυλοποίησης είναι 527,57€. 

Ο συνολικός χρόνος για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης δεκατέσσερις (14) μήνες από την 
υπογραφή αυτής. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 9 μήνες. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής σύμφωνα με τον Ν. 4412/16, σε ευρώ. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 13, 9, 23, 27, 21, 16 και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) 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) 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.  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και στην τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν απαιτείται απόδειξη αυτών.  

Η χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
2019 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Π.Ε. Σερρών, Κωδικός 2135ΣΕΡ001ΙΔΠ16, όπως αυτό 
εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 43 /2019 απόφαση της 5ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. 
με θέμα «Κατάρτιση προγράμματος επενδυτικών δαπανών, χρηματοδοτούμενων α) από ΚΑΠ και ΠΔΕ  και β) 
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών». 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
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ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ (8.467€). 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.  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (ο χρόνος ισχύος προσφοράς είναι 
9 μήνες), άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η 
προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF, το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής οι προθεσμίες για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται στο άρθρο 6 της Διακήρυξης. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, 
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό  φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-
2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» του 
Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/ Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» κατά τα άρθρα που διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το 
άρθρο 57 του Ν. 4403/16 ΦΕΚ 125Α/7-7-16 και του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/8-8-16 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  22- 06 -2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 26 – 06 -2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα    
10.00 π.μ.,  

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr. Πληροφορίες 
μπορούν να δοθούν από την Α.Α. ήτοι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Υποδ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Σερρών (μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή με κύρια δραστηριότητα «Γενικές δημόσιες υπηρεσίες») με δ/νση: 
Τέρμα Ομόνοιας, e-mail: dte@serres.pkm.gov.gr, τηλ. 23213 55102,01, φαξ 2321355142, 2321085990. 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθμό πρωτ. 1/2020/14-01-2020 Aπόφαση 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 
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