
 

 

                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
 
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής και της Υποδιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, διεθνή 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς 
βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) για την Προμήθεια: 
 

“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ” 
      

        Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.519.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 1.225.000,00€ και Φ.Π.Α. 294.000,00€) 

      
        Κωδικός CPV: 32441200-8, 43324000-0 και 31214520-0 
        Κωδικός NUTS: EL526 

 

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 ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής (https://serres.pkm.gov.gr).  

        Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε Σερρών   στα 
τηλέφωνα 2321355112, email: rakitzis@serres.pkm.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. 
Ρακιτζής Πασχάλης. 

 

3.  Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, στις 20/03/2023 
και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 
στις 23/03/2023 και  ώρα 10:00 π.μ.  Η διαδικασία θα διενεργηθεί 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 ως άνω συστήματος.  Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με 
ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 07/02/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

 

4.  Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού.   
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η 
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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). 
 

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  

 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 

24.500,00 ΕΥΡΩ και πρέπει να έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών και 30 

ημερών (δηλαδή των 13 μηνών), από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών (άρθρο 72 παρ. 1 και άρθρο 97 του Ν. 4412/2016). Ο χρόνος ισχύος προσφορών 

είναι δώδεκα (12) μήνες. 
 

7. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων για την 
αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν τις θεομηνίες στις 4-1-2021 και 11-1-2021 στις 
εγκαταστάσεις και το αρδευτικό – αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Σερρών, του ΓΟΕΒ 
και των ΤΟΕΒ Δήμητρας και Ψυχικού – Πεθελινού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

 

8. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας προμήθειας «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων» 
είναι το ΠΔΕ 2022 – ΣΑΝΑ 271, κωδ:2022ΝΑ27100041. Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια 

βαρύνει την πράξη «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 04-01-2021 και στις 11-01-2021 στις 

εγκαταστάσεις και το αρδευτικό-αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, του 

ΓΟΕΒ  και των ΤΟΕΒ Δήμητρας και Ψυχικού –Πεθελινού της Περιφερειακής Ενότητας 

Σερρών (πρώην ε.ε. 2021ΣΕ87200002)», με κωδικό ΟΠΣ 5185621 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025». 

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

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμ. 118/2023 απόφαση 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

 

 

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά 
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