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ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ, ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 53
TK 54210 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2313 331103, Fax 2313 331115 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙI.1 Περιγραφή: Ο τίτλος της μελέτης είναι: 
«Μελέτη εκσυγχρονισμού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φραγμάτων Αξιού & Αλιάκμονα
αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ »
και ο τόπος της παροχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
IΙ.2 Σύντομη  περιγραφή  της  σύμβασης: Αφορά  την  εκπόνηση  μελέτης  για  την  αναβάθμιση-
εκσυγχρονισμό  του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των φραγμάτων Αξιού και Αλιάκμονα.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
ΙΙ.3 Προεκτιμώμενη Αμοιβή: Συνολική αμοιβή  120.967,74 € χωρίς ΦΠΑ  που αναλύεται ως εξής:

Mελέτη κατηγορίας 9 - Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες 105.061,60 €
Aπρόβλεπτες δαπάνες. 15.759,24 €
Στρογγύλευση 146,90 €

ΙΙ.4  Διάρκεια  της  Σύμβασης  ή  Προθεσμία  εκτέλεσης: Η  συνολική  προθεσμία  για  την  περαίωση του
αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1 Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής 
Η εγγύηση συμμετοχής που κατατίθεται στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 2.419 ευρώ (€). 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
ΙΙΙ.2 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Η μελέτη έχει ενταχθεί στην ΣΑΜΠ008 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό ενάριθμου έργου
2016ΜΠ00800001.  Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του
Ν.4412/2016. Η σύμβαση  χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους.`
ΙΙΙ.3 Ισχύουσα νομοθεσία
Η  εκτέλεση  της  σύμβασης  υπόκειται  στις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες τις
κανονιστικές  πράξεις  που έχουν εκδοθεί  προς  εκτέλεσή του,  καθώς και  τις  κατευθυντήριες  οδηγίες  και
εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται
η εκτέλεση της σύμβασης.
ΙΙΙ.4 Δικαίωμα συμμετοχής
Στο διαγωνισμό καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών κατηγορίας 9 και πτυχίο Δ΄ τάξης και άνω 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
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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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
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. 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.
Για κατηγορία μελέτης 9 και πτυχίο Δ΄ τάξης απαιτούνται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας
(πτυχίο Γ’ τάξης) και ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας (πτυχίο Β’ τάξης).
ΙΙΙ.5 Λόγοι αποκλεισμού
 Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. 
ΙΙΙ.6 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  αναφέρονται  στο  άρθρο  20.1  της
αναλυτικής Διακήρυξης.

ΤΜΗΜΑ IV:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1 Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης
 Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης . Βαρύτητα 1ου κριτηρίου 40%.
2. α) Αποτελεσματικότητα της έκθεσης μεθοδολογίας με βαρύτητα υποκριτηρίου 40%
    β) Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας μελέτης με βαρύτητα υποκριτηρίου 60%.
    Βαρύτητα 2ου κριτηρίου 60%.
3. Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε 75%.
4. Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 25%.
IV.2 Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
από τις 29./05/2017 στην ιστοσελίδα  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr).
Προθεσμία  υποβολής  αίτησης για  παροχή  εγγράφων  και  πληροφοριών  από  την  κα  Ανταβαλίδου
Δέσποινα  ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 53, TK 54210 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. 2313 331163, Fax 2313 331115  μέχρι
23-06 -2017, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 10,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα
ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
IV.3 Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 29-06-2017  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., κατά την
οποία θα ανοιχτούν οι  προσφορές  σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  Τα έντυπα των
προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
IV.4 Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 10  μήνες. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση  ένστασης  κατά  της  διακήρυξης,  η  ένσταση  υποβάλλεται  μέχρι  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  του  άρθρου  14  της  παρούσας.
Η ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  αποφασίζει,  ύστερα  από  γνώμη  της
Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώμη του
Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το
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παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η
Μαρτίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

  Ο Συντάξας

 Θεόδωρος Μανίκας

. /   ’ .Μηχ Μηχ κος με Α β

        .  Η Αν Προϊσταμένη

. .- . . .  / . .Τμ Σχεδ Προγραμ Δ Τ Ε Π ΚΜ

 Βασιλική Κανάκη

. /   ’ .Τοπ Μηχ κός με Α β

 Ο Προϊστάμενος

. .  / . .Δ Τ Ε Π ΚΜ

  Παρασκευάς Χατζηπαρασκευάς

. /   ’ .Πολ Μηχ κός με Α β

Εγκρίνεται με την υπ’ αρ.  470/28-3-2017 ( : 377 - 0 )ΑΔΑ ΨΒ ΛΛ Ω Α  Απόφαση  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /ΠΚΜ
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Η Πρόεδρος της  Οικονομικής
Επιτροπής 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Αθανασιάδου –Αηδονά Ε. Αθηνά
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