
                
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση :  Σ τ ρ ω μ ν ίί τ σ η ς  53 
                          Τ.Κ. 542 10 Θεσσαλονίίκη 
Telefax       :   2313-331-115 
Τηλ.             :  2313-331-175           
 Πληροφ.    : Φουτζίτζηί  Αναστασίία 
E-mail         : a.foutzitzi@pkm.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Θεσσαλονίκη,  15  Σεπτέμβριος 2020

ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΛΕΤΗ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 
ΜΕ ΜΠΕ & ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 2019ΜΠ90800000  ΣΑΜΠ 908

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μελέτη «Μελέτη  Συμπλήρωσης – ενίσχυσης αντιπλημμυρικής  προστασίας  Πόταμου
Αλιάκμονα με ΜΠΕ & Οριοθέτηση»

1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων / ΠΚΜ, Στρωμνίτσης 
53, Τ.Κ. 542 10 Θεσσαλονίκη, (NUTS: EL52). 
2. Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/ΠΚΜ, Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ. 542 10 Θεσσαλονίκη.  
τηλ:2313331175, fax:2313331115, e-mail: A.Foutzitzi@pkm.gov.gr,  Αρμόδιος: κα Αναστασία Φουτζιτζή 
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. Με την παρούσα μελέτη , προβλέπεται να μελετηθεί το τμήμα του ποταμού Αλιάκμονα από το φράγμα 
Ασωμάτων Βέροιας έως τις εκβολές στον Θερμαϊκό κόλπο περίπου 45 χλμ. και να εκπονηθούν οι  εξής μελέτες: 
Α. Τοπογραφική μελέτη.  Β. Επεξεργασία - συμπλήρωση των υφιστάμενων υδραυλικών μελετών.  Γ. Τεχνική 
έκθεση για την στερεομεταφορά του ποταμού στον κόλπο του Θερμαϊκού. Δ. Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. (CPV 71340000-3). 
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία (NUTS EL 52). 
Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αρ. ενάρ. έργου 2019ΜΠ90800000 της ΣΑΜ 908
6. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της μελέτης ανέρχεται σε 534.032,26 €(πλέον Φ.Π.Α.24%)  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Κατηγορία Μελέτης Αμοιβή Απρόβλεπτα

15%
Σύνολο

1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (κατηγορίας 16) 194.050,05  29.107,50  223.157,55
2 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  (κατηγορίας 13) 180.600,21  27.090,03  207.690,24
3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (κατηγορίας 27) 89.715,98  13.457,39  103.173,37

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ          11,10
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 534.032,26  
ΦΠΑ 24% 128.167,74
ΣΥΝΟΛΟ 662.200,00

7.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  στην
εκπόνηση μελετών των παρακάτω κατηγοριών:  κατηγορίας  16 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,  κατηγορίας 13
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  και  κατηγορίας 27 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 77 του Ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της
Ένωσης, β)  σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό  ανάθεση  δημόσια  σύμβαση  καλύπτεται  από  τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων. 
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8. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι ενδιαφερόμενοι για τους οποίους συντρέχουν οι λόγοι του αρ. 73 του 
ν.4412/16. 
9. Ανάθεση βάσει ανοικτής διαδικασίας. 
10. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 
11. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
12. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται στο ποσό
των δέκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (10.680,00)  ευρώ,  χρόνου ισχύος  τουλάχιστον  εννέα (9)  μηνών και
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
13. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 25 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
14. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την  30η-10-2020 ημέρα Παρασκευή ώρα  15.00 μ.μ και ισχύουν
τουλάχιστον μέχρι την 31η-07-2021 
15. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την 5η-11-2020 ημέρα Πέμπτη   ώρα 10,00π.μ., στην έδρα 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
16. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα. 
19.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
publicworks. e-procurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο βάσει του τυποποιημένου εντύπου και
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία». Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι::
 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.

Θεσσαλονίκη,           Σεπτεμβρίου 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αν.  Προϊστάμενη

Τμ.  Σχεδιασμου  - Προγραμματισμου
/ Δ.Τ.Ε/Π.Κ.Μ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν.  Προϊσταμένη  Δ.Τ.Ε/Π.Κ.Μ.

α.α
ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΑΚΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΑΒΑΛΙΔΟΥ

Πολίτίκοί ς Μηχανίκοί ς με Α' β Τοπογραί φος Μηχανίκοί ς με Α' β Πολίτίκοί ς Μηχανίκοί ς με Α' β

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.                                                                                                      απόφαση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΗΤΤΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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