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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454107-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού
2020/S 188-454107

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Ταχ. διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Ταχ. κωδικός: 542 10
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αναστασία Φουτζιτζή
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.foutzitzi@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313331175
Φαξ:  +30 2313331115
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pkm.gov.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.pkm.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Μελέτη συμπλήρωσης - ενίσχυσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Αλιάκμονα, με Μ.Π.Ε. και 
οριοθέτηση».

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71340000 Ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η μελέτη εντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. 134579/24.12.2019 απόφαση υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), στη ΣΑΜΠ 908 με ενάριθμο 2019ΜΠ90800000 και 
προϋπολογισμό 800 000,00 EUR (ΑΔΑ: ΩΘΠ046ΜΤΛΡ-ΥΜΝ).
Η μελέτη αφορά στο τμήμα του ποταμού Αλιάκμονα, από το φράγμα Ασωμάτων Βέροιας έως τις εκβολές στον 
Θερμαϊκό, μήκους περί των 45 χιλ.. Θα εκπονηθεί:
Τοπογραφική μελέτη, βυθομετρήσεις, επεξεργασία - συμπλήρωση των υφιστάμενων υδραυλικών μελετών 
και υδραυλικός έλεγχος ροής, τεχνική έκθεση για την στερεομεταφορά, σχέδιο διαχείρισης φερτών υλών, 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα προτεινόμενα έργα, που θα συνοδεύεται και από μελέτη ειδικής 
περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Αντικείμενο όλων των εργασιών είναι να οριοθετεί το ποτάμι έξω από τα 
αναχώματα και τη ζώνη έργων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 534 032.26 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η μελέτη αφορά στο τμήμα του ποταμού Αλιάκμονα, από το φράγμα Ασωμάτων Βέροιας έως τις εκβολές στον 
Θερμαϊκό. Κύριος τόπος εκτέλεσης θα θεωρηθεί η Θεσσαλονίκη.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
12.1) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 534 032,26 EUR (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις 
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
Περιγραφή - Προεκτιμώμενες αμοιβές:
1) μελέτες τοπογραφίας (κατηγορίας 16): 194 050,05 EUR (223 157,55 EUR μετά των απροβλέπτων)·
2) μελέτες υδραυλικών (κατηγορίας 13): 180 600,21 EUR (207 690,24 EUR μετά των απροβλέπτων)·
3) μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κατηγορίας 27): 89 715,98 EUR (103 173,38 EUR μετά των 
απροβλέπτων).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 534 032.26 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 25
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Παράταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
(Άρθρο 19.1 διακήρυξης)
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στις κατηγορίες μελετών:
1) κατηγορίας 16: Τοπογραφίας·
2) κατηγορίας 13: Υδραυλικών·
3) κατηγορίας 27: Περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω τεχνικές και επαγγελματικές 
ικανότητες:
α) στην ομάδα μελέτης του διαγωνιζομένου (αθροιστικά, σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων), θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το ακόλουθο ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό:
Για την κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες τοπογραφίας): τουλάχιστον 1 μελετητής 12ετούς εμπειρίας με 
αποδεδειγμένη μελετητική εμπειρία.
Για την κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες υδραυλικών): τουλάχιστον 1 μελετητής 12ετούς εμπειρίας με 
αποδεδειγμένη μελετητική εμπειρία.
Για την κατηγορία μελέτης 27 (Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων): τουλάχιστον 1 μελετητής 8ετούς 
εμπειρίας με αποδεδειγμένη μελετητική εμπειρία.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
β) εκπόνηση 1 παρόμοιας υδραυλικής μελέτης με την υπό ανάθεση μελέτη, η οποία εκτελέσθηκε με συμβάσεις 
του διαγωνιζομένου ή των μελών της ένωσης οικονομικών φορέων (ως ανάδοχος ή μέλος αναδόχου σχήματος 
ή ως ενεργό μέλος εταιρικού πτυχίου), κατά την τελευταία πενταετία. Ως ημερομηνία εκπόνησης, θεωρείται αυτή 
της έγκρισης τής μελέτης.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
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Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/10/2020
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 31/07/2021

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/11/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Ηλεκτρονική διαδικασία διαγωνισμού.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Τακτικά μέλη:
1) πρόεδρος: Μαρία Παπαγεωργίου (Δήμος Χαλκηδόνας)·
2) μέλος: Αρετή Κόρακα (Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών)·
3) μέλος: Γεώργιος Πετρίδης (Τ.Ε.Ε.).
Αναπληρωματικά μέλη:
1) αν. πρόεδρος: Χρυσάνθη Χαραλαμπίδου (Δήμος Θέρμης)·
2) αν. μέλος: Γεώργιος Τιμολέων (Δήμος Θέρμης)·
3) αν. μέλος: Παύλος Σιδηρόπουλος (Τ.Ε.Ε.).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

28/09/2020 S188
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5





EE/S S188
28/09/2020
454107-2020-EL

5 / 5

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://aepp@aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ταχ. διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 542 10
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313331175
Φαξ:  +30 2313331115

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/09/2020

28/09/2020 S188
https://ted.europa.eu/TED

5 / 5

mailto:dte@pkm.gov.gr
https://aepp@aepp-procurement.gr
mailto:dte@pkm.gov.gr



		2020-09-28T06:18:26+0200
	ARHS SPIKESEED b5fe5e1ab39386b5a6e03508f6d2efe0db4551ea




