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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
Ηλεκηπονικού Ανοικηού Γημόζιος Γιαγωνιζμού 

 
1. Η Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δηα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο Πξντζηακέλεο 

αξρήο θαη ε Τπνδ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο εξξώλ, 
πξνθεξύζζνπλ Ηιεθηξνληθό δεκόζην αλνηθηό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 
γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ, γηα ην έξγν  κε ηίηιν «Δπείγονηα έπγα αποκαηάζηαζηρ 
διάβπωζηρ ανασωμάηων, ενίζσςζη ανασώμαηορ ποηαμού ηπςμόνα ζηην 
πεπιοσή ηος Γ.Γ. Υειμμάπος και ηος Γ.Γ. Βαπικού , ηος Γήμος Ηπάκλειαρ εππών 
για ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηων πλημμςπικών θαινομένων» κε πποϋπολογιζμό: 
887.096,77 € (πιένλ ΦΠΑ 24%), ή 1.100.000,00 € (κε ΦΠΑ 24%). 

2. Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηνλ εηδηθό, δεκόζηα πξνζβάζηκν ρώξν “ειεθηξνληθνί 
δηαγσληζκνί” ηεο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ζην ΚΗΜΓΗ, θαζώο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www. serres.pkm.gov.gr)  Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 
κπνξνύλ λα ιακβάλνληαη από ηελ Τπνδηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο εξξώλ, Πληποθοπίερ ζηα ηηλέθωνα: 2321355143, 2321355101. 

3. Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε Σπίηη ζηηο 
27/09/2022 θαη ώξα 10:00 π.κ. Ηκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε Παπαζκεςή ζηηο 30/09/2022  θαη  ώξα 10:00 π.κ  ζηα γξαθεία 
ηεο Τπνδηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο εξξώλ, Σέξκα 
Οκνλνίαο, θαη ην ζύζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη με επί μέποςρ ποζοζηά 
έκπηωζηρ ηνπ άξζξνπ 95 παξ. (2α) ηνπ Ν.4412/2016. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο 
ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζε 
ηηκήο.  

4. ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί νηθνλνκηθνί θνξείο:  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ (ΤΓΡ) εγγεγξακκέλνη ζην 
Μ.Δ.ΔΠ ζηελ 2η ηάξη και άνω ή ζε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 1ηρ ηάξηρ και 
άνω γηα έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ  θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε : 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό 
αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 
ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, 
θαζώο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ 
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
Ο Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ησλ παξ. 1(ε) θαη 3(β) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ.4412/2016, 
όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 24 ηνπ λ.4782/2021. 
Γελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 
γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε 
λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ελόο θαη 
κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
 



ΑΔΑ: ΩΔ977ΛΛ-ΨΗΝ



ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ: Η ηζρύο ηεο παξνύζεο ζπκβάζεσο νξίδεηαη από ηελ  
ππνγξαθή ηεο θαη γηα ΓΧΓΔΚΑ (12) μήνερ. 

5. Σα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ησλ  πξνζθεξόλησλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 

22 ηνπ εληύπνπ ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. 
 Σν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ. Σν έξγν αθνξά ζε εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο δεκηώλ ησλ πθηζηάκελσλ αλαρσκάησλ, ηεο παγθίλαο θαη ησλ 
ππνδνκώλ πξνζηαζίαο από θίλδπλν πιεκκύξαο, δηάβξσζεο θαη ηξσηόηεηαο θαηά ηε 
ξνή ηνπ πνηακνύ (πξόβνινη ζπξκαηνθηβσηίσλ) , δεμηά θαηά ηε ξνή ζην Γ.Γ. Βαξηθνύ  θαη 
ζην Γ.Γ. Υεηκκάξνπ. Οη εξγαζίεο πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά κήθνο ηνπ 
πνηακνύ ηξπκόλα ζηηο δύν πξναλαθεξόκελεο ζέζεηο, ζηηο πεξηνρέο όπνπ ε θνίηε ηνπ 
πνηακνύ έρεη εθηξαπεί από ηελ αξρηθή ηεο ζέζε δεκηνπξγώληαο καηαλδξηζκνύο κε 
απνηέιεζκα ηε δηάβξσζε ησλ νρζώλ. Παξάιιεια πξόθεηηαη λα γίλεη θαζαξηζκόο ηνπ 
πνηακνύ από ηελ ππθλή απηνθπή βιάζηεζε θαη ηα ππνιείκκαηα θνξκώλ, θιαδηώλ, 
ξηδώλ, ηα κπάδα θαη ηα απνξξίκκαηα.  

6. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ύςνπο   

17.741,94 εςπώ (δεθαεπηά ρηιηάδεο επηαθόζηα ζαξάληα έλα επξώ θαη ελελήληα 
ηέζζεξα ιεπηά) θαη κε ηζρύ ηνπιάρηζηνλ ηπιάνηα (30) ημέπερ, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ 
ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεκαηπείρ (13) μήνερ 
από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

7. Η έγθξηζε δέζκεπζεο ηνπ έξγνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ. Γ19/64/Φ.ΠΔΡ 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ/ 20-02-2020 απόθαζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ – ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Τ.ΛΙ.Κ.Τ.– ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΧΝ & ΔΓΓΔΙΟΒΔΛΣΙΧΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ (Γ19)  (ΑΓΑ: 6ΓΓΘ465ΥΘΞ-
Ο2Γ) θαη πξνέξρεηαη από ηε ΑΔ 572 κε ελάξηζκν έξγνπ 2014Δ57200002 
(CPV:45246410-0  NUTS: EL526). 

8. Η κε αξ.πξση. 48034/23-02-2021 Απόθαζε Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 
(ΑΓΑ:ΦΧΦ0465ΥΘΞ-ΦΥ3) παξαηείλεη ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο κε αξ.πξση. 
Γ19/64/Φ.ΠΔΡ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ/20-02-2020 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ 
Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ σο ηηο 30-08-2021 πνπ αθνξά ζηελ ρξεκαηνδόηεζε 
ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

9.       Η κε αξ.πξση. 41238/11-01-2022 Απόθαζε Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 
(ΑΓΑ:6Δ9Γ465ΥΘΞ-ΘΒ2) παξαηείλεη ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο κε αξ.πξση.48034/23-
02-2021 Απόθαζε Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ σο ηηο 30-08-2022, πνπ 
αθνξά ζηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο.  

10. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 
Π.Κ.Μ. 

 

 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ αξηζκ. 967/26-07-2022 απόθαζε 

Σεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
Η Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ Δ. ΑΘΑΝΑΙΑΓΟΤ–ΑΗΓΟΝΑ 

 
 

Η  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  
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