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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016, 

(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2004/18 ) 

 

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονοµικής Επιτροπής ως 
Προϊσταµένης Αρχής και δια της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, 
προκηρύσσει την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο «ΜΠΕ για αρδευτικά 5Κ και 
Μαυροθάλασσας και επικαιροποίηση µελέτης» µε προεκτιµώµενη αµοιβή 
58.064,52 € ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).  

2. Η µελέτη αφορά στην ακόλουθη κατηγορία µελετών:  
- Κατηγορία 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες µε προεκτιµώµενη αµοιβή 
20.210,40 € 
-  Κατηγορία 13 Υδραυλικές Μελέτες µε προεκτιµώµενη αµοιβή 23.458,50 € 
- Κατηγορία 9 Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές 
µε προεκτιµώµενη αµοιβή 14.075,10 € 
To Ποσό στρογγυλοποίησης είναι 320,52 € 

3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του 
διαγωνισµού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου 
έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Τέρµα Οµονοίας Τ.Κ. 62125 Σέρρες), µέχρι 
τις 16-4-2018.  
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β’ της 
Απόφασης 179/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (ΦΕΚ 4327/Β’/2016). 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραµµατείας 2321355101 (Τεχνικές Πληροφορίες 
Κιζλάρη Έλλη, Σιδηροπούλου Μελίνα τηλ.: 2321355116,120), FAX επικοινωνίας 
2321085990. 
Για λόγους απλής ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων η υπηρεσία προσφέρει κατά 
το δυνατόν ελεύθερη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβασηi στα έγγραφα της 
σύµβασης από τις 14-3-2018ii  στην ιστοσελίδα http://www.serres.pkm.gov.gr. 

4. Ως  ηµεροµηνία    και ώρα λήξης   υποβολής προσφορών έχουν οριστεί η    
23-4-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ.   

5. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί  
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α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία – σύµπραξη, 
εγγεγραµµένοι στα µητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, µε µελετητικό πτυχίο 
τάξης Α’ και πάνω για τις κατηγορίες 27, 13 και 9. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:  

β1) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του 
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.  

β2) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν 
στην προηγούµενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,  
προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας 
ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 
της παρούσας, και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από 
την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών-Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή 
στελεχικό δυναµικό µε 4ετή εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών (27, 13, 
9) για πτυχίο Α’ τάξης και άνω, κατά το άρθρο 77 του Ν. 4412/16. 

Επιπρόσθετα, λόγω του αντικειµένου της µελέτης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει 
εκπονήσει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον µια περιβαλλοντική µελέτη 
υδραυλικού έργου, µια υδραυλική µελέτη σε αρδευτικό δίκτυο και 1 
ηλεκτροµηχανολογική µελέτη αντλιοστασίου. 

6.  Η συνολική προθεσµία για την εκπόνηση της µελέτης είναι εναµιση (1,5)  
έτος. 

7. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 1.161,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έντεκα (11) µηνών, µετά την 
ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα 
(10) µήνες. 

8. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και κάθε οικονοµικός φορέας 
µπορεί να υποβάλλει µόνο µια προσφορά. 

9. Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από Ιδίους Πόρους 2135ΣΕΡ001Ι∆Π15 

10. ∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

11. Η γλώσσα στην οποίας πρέπει να είναι συνταγµένες οι προσφορές είναι η 
ελληνική. 

12. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής», 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, θα προκύψει µετά από αξιολόγηση των Τεχνικών 
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και Οικονοµικών προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων, που δεν έχουν αποκλειστεί 
βάσει των άρθρων 18 και 19 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
άρθρο 21 της προκήρυξης.  

13. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή ήτοι 
η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
 
 
 
                                           
i  Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 3 του ν. 4412/2016, η 

ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική 

στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων.  

ii  Συμπληρώνεται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην 

ιστοσελίδα, η οποία πρέπει να ταυτίζεται με τη δημοσίευση αυτής στο 

ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 ν. 4412/2016). Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει 

πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού και 

διαγράφονται τα λοιπά εδάφια (πλην του πρώτου εδαφίου) της παρ. 2.2 της 

διακήρυξης. 

H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 
 
 

Αηδονά – Αθανασιάδου Αθηνά 
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