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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 διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή γενικών 
υπηρεσιών του Υποέργου 2: «Καθαρισμός αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων  
αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 
620.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 500.000,00€ και ΦΠΑ 
120.000,00€) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης δεκαοκτώ (18) μηνών της πράξης:  
«Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις  
θεομηνία στις 04-01-2021  και 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».  

Κωδικός CPV: 90522400-6 και 45246410-0 
Κωδικός NUTS: EL526 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/16 , σε ευρώ για το σύνολο των εργασιών, που 
θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν γενικό κύκλο εργασιών για την 
τελευταία εξαετία (2017-2022) ίσο ή μεγαλύτερο, χωρίς ΦΠΑ, με  το 1/3 του προϋπολογισμού  (δηλαδή 
166.666,67€). Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια 2020-2022,  να έχουν εκτελέσει 
τουλάχιστον μια (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών/έργου καθαρισμού ρεμάτων, τάφρων  ή αρδευτικών – 
στραγγιστικών καναλιών, να διαθέτουν  τουλάχιστον ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε., ή Τοπογράφο 
Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. με τριετή εμπειρία σε χωματουργικές εργασίες σε υδατορέματα ή σε έργα 
διευθέτησης και καθαρισμού υδατορεμμάτων και πιστοποιημένους χειριστές για το κάθε είδους 
μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο και να διαθέτουν ως απαιτούμενο εξοπλισμό (ιδιόκτητος ή 
μισθωμένος) περιγράφεται παρακάτω: 

• Τουλάχιστον δύο (2) Φορτηγά οχήματα για την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών με 
δυνατότητα κάλυψης της καρότσας προς αποφυγή διαφυγής θρυμμάτων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  Π.Κ.Μ. 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

 

      

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 28/02/2023 

Αρ. Πρωτ.: 98201(906) 

Αρ. Αποφ.:  153/2023 
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• Τσάπα ερπυστριοφόρα (1) . 

• Τσάπα με ελαστικούς τροχούς (1). 

• Διαμορφωτή γαιών (Grater) 

• Στατικό συμπυκνωτή (οδοστρωτήρα) 

• Υδροφόρα  

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας παροχής Υπηρεσίας «Καθαρισμός αρδευτικών – στραγγιστικών 
καναλιών και τάφρων  αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών» 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». 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι οι εργασίες 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.  

Συγκεκριμένα αφορά στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ – ΤΟΕΒ με μέσο 
πλάτος πυθμένα 1,50μ. και με ύψος τουλάχιστον 1,00μ.για τη διατομή των μικρών και μέσων ανοικτών 
αγωγών και με μέσο πλάτος πυθμένα 2,50μ. και με ύψος τουλάχιστον 1,00μ. για τη διατομή των 
μεγάλων ανοικτών αγωγών αλλά και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, με χρήση υδραυλικού 
εκσκαφέα. .Οι εργασίες περιλαμβάνουν : 

1. Καθαρισμό αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών και τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ  και 
ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών.  

2. Αποκατάσταση παροχετευτικότητας γεφυρών – διαβάσεων (δίκτυο ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ) 
3. Καθαρισμός της κοίτης της ΚΔ5Κ. 
4. Καθαρισμός της προστατευτικής τάφρου της ΚΔ5Κ.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) (δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης). 
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 δώδεκα (12) μήνες), ήτοι τριακόσιες ενενήντα 
(390) ημέρες 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 
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προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται στο άρθρο 3.4 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)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

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

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  05/04/2023, ημέρα Τετάρτη & ώρα 10:00 π.μ. 

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

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις :  07/04/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών.  

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 55102,01,131. 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ 153/2023 απόφαση 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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