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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1. Η Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονοµικής Επιτροπής ως Προϊσταµένης Αρχής  

και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό 
για την ανάθεση του έργου "ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ 
ΚΕΡΚΙΝΗΣ - Γ΄ ΦΑΣΗ", µε προϋπολογισµό: 3.225.806,45€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 
4.000.000.00€ (µε ΦΠΑ 24%).  

2. 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 , στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(www.serres.pkm.gov.gr). Περαιτέρω πληροφορίες µπορούν να λαµβάνονται από την 
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23213 55139, ΦΑΞ 
επικοινωνίας 2321085990. 

3. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, στις 
23/10/2020 και ώρα 10:00 π.µ..  Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η Παρασκευή στις  30/10/2020, και  ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, Τέρµα Οµόνοιας, και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι 
µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης παράγραφος 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάση τιµής.  

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οικονοµικοί φορείς: 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 3ης  τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.  και 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 Σ∆Σ, 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. 

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 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 



 
∆εν 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).    
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι 
(20) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης          

5.  Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των προσφερόντων αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 22 του 
εντύπου της αναλυτικής διακήρυξης. 

6. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.  Με την παρούσα εργολαβία 
προβλέπεται η κατασκευή του διαφραγµατικού τοίχου  µήκους 1.420 µ. α)  σε µήκος 1.005 µ.  
ανάντι  της Υ2 ήτοι από χ.θ. 7+993,25 έως χ.θ.  9+000 και β) κατάντι της Υ2 σε µήκος 415 µ.,  
µε τα παράπλευρα έργα προστασίας του πόδα του αναχώµατος.  Η επιλογή των θέσεων 
στεγάνωσης έγινε µε κριτήριο τόσο την παρατηρούµενη επικινδυνότητα  και το µεγάλο µέγεθος 
των διαρροών όσο και την ολοκλήρωση της ενίσχυσης στα υφιστάµενα τµήµατα 
στεγανοποίησης µε σκοπό την ενίσχυση κυρίως του πόδα του αναχώµατος στην θέση επαφής 
α) µε τον αγροτικό δρόµο και β) µε την υφιστάµενη τάφρο,  µε γεωύφασµα και συρµατοκιβώτια, 
καθώς και τον καθαρισµό της κοίτης της τάφρου και θα γίνουν στο τµήµα ανάντι της Υ2. Το 
προτεινόµενο έργο αφορά την ταυτόχρονη ενίσχυση αλλά και στεγάνωση τµηµάτων του 
ανατολικού αναχώµατος της λίµνης Κερκίνης που βρίσκεται στο Νοµό Σερρών για την 
αντιπληµµυρική προστασία των παραλιµνίων κατοικηµένων περιοχών.  

7. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
64.516,13€ (εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι ευρώ και δεκατρία  λεπτά) και ισχύ 
τουλάχιστον 9 µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι 9 µήνες. 

8. Το έργο "ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ  ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - Γ΄ 
ΦΑΣΗ", προυπ. 4.000.000,00 € χρηµατοδοτείται από α) την ΣΑ ΕΠ208/6 "FLOOD 
PROTECTION" - INTERREG «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», µε Ενάριθµο έργου: 
2017ΕΠ20860019 και ποσό 1.468.759,4 € και β) την ΣΑ ΕΠ008 - Π∆Ε, µε Ενάριθµο έργου: 
2019ΕΠ00800010 και  ποσό 2.531.240,64 €. (CPV: 45247230-1, NUTS: EL526). 

9.  Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / Π.Κ.Μ.    
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµ. 814/2020 απόφαση 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ–ΑΗ∆ΟΝΑ 
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