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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
Ηλεκηπονικού Ανοικηού Γημόζιος Γιαγωνιζμού 

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

αξρήο θαη ε Τπνδ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο εξξώλ, 
πξνθεξύζζνπλ Ηιεθηξνληθό δεκόζην αλνηθηό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 
γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ, γηα ην έξγν  κε ηίηιν: «ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 
ΚΟΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΥΧΜΑΣΧΝ ΥΔΙΜΑΡΡΟΤ ΑΓΙΟΤ ΙΧΑΝΝΗ ΑΠΟ 
ΣΟ ΤΦΟ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΜΔ ΑΓΧΓΟ ΣΑΡ ΔΧ ΣΗΝ ΔΚΒΟΛΗ ΣΗΝ ΣΑΦΡΟ 
ΜΠΔΛΙΣΑ» κε πποϋπολογιζμό: 806.451,61 € (πιένλ ΦΠΑ 24%),  ή 1.000.000,00 € 
(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 ΚΗΜΔΗ, θαζώο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www. serres.pkm.gov.gr)  Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 
κπνξνύλ λα ιακβάλνληαη από ηελ Τπνδηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο 
Ελόηεηαο εξξώλ, Πληποθοπίερ ζηο ηηλέθωνο: 2321355101, 2321355131.            

3. Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε Πέμπηη, ζηηο 
18/08/2022 θαη ώξα 10:00 π.μ. Ηκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε Σπίηη ζηηο 23/08/2022 θαη  ώξα 10:00 π.μ.  ζηα γξαθεία ηεο 
Τπνδηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο εξξώλ, Σέξκα Οκνλνίαο, 
θαη ην ζύζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη με επί μέποςρ ποζοζηά έκπηωζηρ ηνπ 
άξζξνπ 95§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:  
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ (ΤΓΡ) εγγεγξακκέλνη ζην 
Μ.Ε.ΕΠ ζηελ 2η  ηάξη και άνω ή Κ/Ξ 1ηρ ηάξηρ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ 
(ΤΓΡ)  θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Ε.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Δ, 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 θαη ησλ παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016. 
Δελ 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). 
 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ: Η ηζρύο ηεο παξνύζεο ζπκβάζεσο νξίδεηαη από ηελ  
ππνγξαθή  ηεο θαη  γηα ΓΔΚΑΟΚΣΧ (18) μήνερ. 

5. Σα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ησλ  πξνζθεξόλησλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 
22 ηνπ εληύπνπ ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. 





6. Σν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ θαη πεξηιακβάλεη 
εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ησλ ηερληθώλ (γέθπξεο, θηβώηηα, θ.α.) από εκπόδηα 
(κπάδα, απνξξίκκαηα θ.α.), ηελ απνκάθξπλζε ησλ θεξηώλ πιηθώλ θαη ηελ 
εθβάζπλζε ηνπ ρεηκάξξνπ Αγίνπ Ισάλλε. Επίζεο, νη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ 
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ αλαρσκάησλ από παξάλνκεο 
ακκνιεςίεο ή έληνλε δηάβξσζε, κεγάιε απώιεηα πιηθνύ θαη θίλδπλν 
θαηάξξεπζεο ηνπο ζε κεγάιεο πιεκκπξηθέο παξνρέο. Οη εξγαζίεο απηέο ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε ηκήκαηα ηνπ ρεηκάξξνπ Αγίνπ Ισάλλε. 

7.  Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο  ύςνπο   
16.129,03€ εςπώ (δεθαέμη ρηιηάδεο εθαηόλ είθνζη ελλέα επξώ θαη ηξία ιεπηά) θαη ηζρύ 
ηνπιάρηζηνλ δεκαηπείρ (13) μηνών και 30 ημεπών, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνύ. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη δεκαηπείρ (13) μήνερ. 

8. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ΙΔΠ 2022 ηεο Π.Ε. εξξώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Επελδπηηθώλ Δαπαλώλ ηεο Π.Κ.Μ. κε ελάξηζκν έξγνπ 1122ΔΡ001ΙΓΠ22. (CPV: 
45246410-0, NUTS: EL526). 

9. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ / 
Π.Κ.Μ. 

 

   

 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

 

Με ηελ αξηζκ. 847/05-07-2022 απόθαζε  

Σεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Η Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΙΑΔΟΤ–ΑΗΔΟΝΑ 
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