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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ «Μελέτη σύνδεσης αρχαιολογικού χώρου Πέλλας με ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - ΈδεσσαςΜελέτη σύνδεσης αρχαιολογικού χώρου Πέλλας με ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Έδεσσας»
1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Στρωμνίτσης 53, 542 48
Θεσσαλονίκη, (NUTS: EL522).
2. Πάροχος Πληροφοριών: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Στρωμνίτσης 53, 542 48, Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2313331108, fax: 2313331115, e-mail: s.kechagia@pkm.gov.gr, Αρμόδιος: Σοφία Κεχαγιά
3. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στο www.promitheus.gov.gr καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr).
4. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΟΤΑ Β' βαθμού.
5. Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή ισόπεδου κόμβου επί της παράκαμψης της παλαιάς εθνικής οδού
Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (παραλλαγή Ελληνιστικής Πέλλας) για τη σύνδεση αυτής με τον αρχαιολογικό χώρο
Πέλλας.
Θα εκπονηθούν οι εξής κατηγορίες μελετών:
Α.  Τοπογραφίας,  Β.  Συγκοινωνιακών  έργων,  Γ. Υδραυλικών  έργων,  Δ. Φυτοτεχνικής  διαμόρφωσης  Ε.
Περιβαλλοντική, ΣΤ. Μηχανολογική Ηλεκτρολογική, Ζ.  ΣΑΥ ΦΑΥ. 
(CPV 71320000-7).
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στον Ν. Πέλλας (NUTS EL 524).
6. Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αρ. ενάρ. έργου  2017ΜΠ00800003   της  ΣΑΜΠ
008).
7. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της μελέτης ανέρχεται σε 76.030,42 € μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ
24%.
8. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
10. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα
Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις  κατηγορίες μελετών  16, 10,  13,  25,  27 και  9 (άρθρο 12.1 της
διακήρυξης). 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.
11. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι ενδιαφερόμενοι για τους οποίους συντρέχουν οι λόγοι του αρ. 73 του
ν.4412/16.
12. Για  τη  συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται  η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  1.520,00€  και  με
διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
13. Ανάθεση βάσει ανοικτής διαδικασίας.
14. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
15. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερομένους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2021 ώρα 14:00 και ισχύουν τουλάχιστον μέχρι
την 26η Δεκεμβρίου 2021.
16. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την 4η Μαρτίου 2021 ώρα 10:00, στην έδρα της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων ΠΚΜ σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
17. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα.





 
18. Οι προσφορές θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά.
19. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώπιον της ΑΕΠΠ:
 σε περίπτωση πράξης εντός δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενη πράξης με 

ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή σε δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενη πράξης με άλλα μέσα επικοινωνίας στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα,

 σε περίπτωση παράλειψης σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη ημέρα της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης.

Η Συντάξασα

Σοφία Κεχαγιά

Πολ. Μηχ. με Α’ β.

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος

Σχεδιασμού Προγραμματισμού
ΔΤΕ/ΠΚΜ

Βασιλική Κανάκη

Τοπ. Μηχ. με Α'β.

Η Προϊσταμένη 

ΔΤΕ / ΠΚΜ 

κ.α.α.

Δέσποινα Ανταβαλίδου

Πολ. Μηχ. με Α΄β.

Εγκρί�νεταί με την υπ’ αρ.  1084/08-09-2020 Από� φαση  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /ΠΚΜ

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανασιάδου –Αηδονά Ε. Αθηνά
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