
 

 

                                         

 
 
 

 
 

 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

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

και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισµό για την 

ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού φραγµάτων Λιθοτόπου, 

Συµβολής και υδροληψιών Υ1,Υ2,Υ3» προϋπολογισµού µελέτης 80.000,00€ 

(συµπεριλαµβανοµένων αναθεώρησης και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας 

Ηλεκτροµηχανολογικά (Η/Μ). 

2. Στους ενδιαφερόµενους 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.pkm.gr).  

Περαιτέρω πληροφορίες µπορούν να λαµβάνονται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Σερρών στο τηλέφωνα 2321355112, ΦΑΞ επικοινωνίας 2321085990. 

3. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη, 
11/04/2018 και ώρα 10:00 π.µ.. Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των 
προσφορών ορίζεται η Τρίτη, 17/04/2018 και  ώρα 10:00π.µ  στα γραφεία της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, Τέρµα Οµονοίας και το σύστηµα 
υποβολής προσφορών είναι µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95§2α 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 µεµονωµένοι οικονοµικοί φορείς: 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Η/Μ Α1 τάξη και άνω 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). 
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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 Η/Μ. Οι εργασίες αφορούν τη συντήρηση 
του Η/Μ εξοπλισµού των φραγµάτων του Λιθοτόπου (στη λίµνη Κερκίνη) και της 
Συµβολής (στον ποταµό Αγγίτη) ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της ορθής και 
ασφαλής λειτουργίας των φραγµάτων. Επίσης θα γίνουν κάποιες εργασίες 
γρασαρίσµατος των AVIO της Υ2 υδροληψίας και τοποθέτηση-συµπλήρωση 
κιγκλιδωµάτων για την αποφυγή πτώσης ατόµου στην λεκάνη ηρεµίας της υδροληψίας. 

7. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
1.290,32 € (χίλια διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) και ισχύ τουλάχιστον 
6 µηνών και 30 ηµερών, από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι 6 µήνες µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

8. Η έγκριση κατασκευής του έργου «Συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού φραγµάτων 
Λιθοτόπου, Συµβολής και υδροληψιών Υ1,Υ2,Υ3»  αποφασίστηκε µε την µε αρίθµ. 
210/2017 απόφαση  (αρ. συνεδρίασης 17η/26-7-2017, θέµα 24ο µε Α∆Α 61ΜΗ7ΛΛ-ΞΛΩ) 
του Περιφερειακού Συµβουλίου της Π.Κ.Μ.  Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
Προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) έτους 2017 
της Π.Ε. Σερρών µε κωδικό έργου 1122ΣΕΡ003ΚΑΠ17 και έχει εκδοθεί η Α/Α 2353 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 257315/2617/26-6-2017 και Α∆Α:7Κ1Γ7ΛΛ-
∆Ι7) της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού & Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Σερρών για το 
οικονοµικό έτος 2017 και µε αρ. 2178 καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών 
Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η µελέτη του 
έργου εγκρίθηκε µε την αρ. πρωτ. οικ. 483422/4682/15-11-2017 Απόφαση της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών. 

 

9. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
 

H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
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