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Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Τεχνικές μελέτες
2021/S 166-434804

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 53
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 54248
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δέσποινα Λαζαρίδου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: D.Lazaridou@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313331154
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pkm.gov.gr

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

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕπΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Αριθμός αναφοράς: 898/2021_ΟΕ_ΠΚΜ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71335000 Τεχνικές μελέτες

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η υπό ανάθεση μελέτη αφορά στην εκτέλεση έργων κατά μήκος της Επαρχιακής οδού 27 (ΕπΟ 27): Γεωργική 
Σχολή Θεσσαλονίκης-Περαία-Επιβάτες-Αγία Τριάδα-Ν.Μηχανιώνα, και συγκεκριμένα: α. Έργα προστασίας από 
καταπτώσεις των πρανών της οδού στην περιοχή της εξόδου από τον οικισμό της Αγίας Τριάδας, με κατεύθυνση 
προς τη Νέα Μηχανιώνα, τόσο ανάντη όσο και κατάντη του οδοστρώματος. Στο πλαίσιο του έργου, στο τμήμα 
της οδού από τη θέση αυτή (στροφή) μέχρι τη στάση «Συνεργεία» του ΟΑΣΘ θα γίνει επέκταση του δικτύου 
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της οδού. β. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο τμήμα της οδού από τη 
διασταύρωση με την Εθνική οδό 67 (ΕΟ 67): Θεσσαλονίκη-Αεροδρόμιο ως τη διασταύρωση με την Επαρχιακή 
οδό 28 (ΕπΟ 28): Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης- Πλαγιάρι-Επανομή-Όρμος. Στόχος της μελέτης είναι η 
επίτευξη ευστάθειας των επιχωμάτων και η βελτίωση της αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων από την επαρχιακή 
οδό, ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες ασφαλούς χρήσης της οδού από τους εποχούμενους οδηγούς.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 171 821.13 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η υπό ανάθεση μελέτη αφορά στην εκτέλεση έργων κατά μήκος της Επαρχιακής οδού 27 (ΕπΟ 27): Γεωργική 
Σχολή Θεσσαλονίκης-Περαία-Επιβάτες-Αγία Τριάδα-Ν.Μηχανιώνα, και συγκεκριμένα: α. Έργα προστασίας από 
καταπτώσεις των πρανών της οδού στην περιοχή της εξόδου από τον οικισμό της Αγίας Τριάδας, με κατεύθυνση 
προς τη Νέα Μηχανιώνα, τόσο ανάντη όσο και κατάντη του οδοστρώματος. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου, 
στο τμήμα της οδού από τη θέση αυτή (στροφή) μέχρι τη στάση «Συνεργεία» του ΟΑΣΘ θα γίνει επέκταση 
του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της οδού. β. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο τμήμα της 
οδού από τη διασταύρωση με την Εθνική οδό 67 (ΕΟ 67): Θεσσαλονίκη-Αεροδρόμιο ως τη διασταύρωση 
με την Επαρχιακή οδό 28 (ΕπΟ 28): Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης- Πλαγιάρι-Επανομή-Όρμος. Στόχος της 
μελέτης είναι η επίτευξη ευστάθειας των επιχωμάτων και η βελτίωση της αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων 
από την επαρχιακή οδό, ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες ασφαλούς χρήσης της οδού από τους εποχούμενους 
οδηγούς.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 171 821.13 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Παράταση δίνεται αν χρειαστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει (άρθρο 184). Όλες οι 
ημερομηνίες ισχύουν από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
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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
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά 
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται 
στο ποσό των 3.436,42 EUR.

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:
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 για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι 
μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων 
Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 
12.1 της εγκεκριμένης (με την 898/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ) 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.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με τα αναλυτικά εγκεκριμένα έγγραφα της σύμβασης και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4412/2016).

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

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/10/2021
Τοπική ώρα: 11:00

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
Διάρκεια σε μήνες: 15 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
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Ημερομηνία: 19/10/2021
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Γραφεία Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.
Στρωμνίτσης 53, 4ος όροφος
Θεσσαλονίκη
542 48
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, σύμφωνα με την απόφαση συγκρότησης αυτής με τη με αριθμό 898/2021 
απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:6ΚΩΔ7ΛΛ-Ι13).

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gov.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της εγκεκριμένης αναλυτικής διακήρυξης και με την ισχύουσα νομοθεσία.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/08/2021
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Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Τεχνικές μελέτες
2021/S 171-447294

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 166-434804)

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

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 53
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 54248
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δέσποινα Λαζαρίδου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: D.Lazaridou@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313331154
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pkm.gov.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕπΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Αριθμός αναφοράς: 898/2021_ΟΕ_ΠΚΜ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71335000 Τεχνικές μελέτες

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η υπό ανάθεση μελέτη αφορά στην εκτέλεση έργων κατά μήκος της Επαρχιακής οδού 27 (ΕπΟ 27): Γεωργική 
Σχολή Θεσσαλονίκης-Περαία-Επιβάτες-Αγία Τριάδα-Ν.Μηχανιώνα, και συγκεκριμένα: α. Έργα προστασίας από 
καταπτώσεις των πρανών της οδού στην περιοχή της εξόδου από τον οικισμό της Αγίας Τριάδας, με κατεύθυνση 
προς τη Νέα Μηχανιώνα, τόσο ανάντη όσο και κατάντη του οδοστρώματος. Στο πλαίσιο του έργου, στο τμήμα 
της οδού από τη θέση αυτή (στροφή) μέχρι τη στάση «Συνεργεία» του ΟΑΣΘ θα γίνει επέκταση του δικτύου 
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της οδού. β. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο τμήμα της οδού από τη 
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διασταύρωση με την Εθνική οδό 67 (ΕΟ 67): Θεσσαλονίκη-Αεροδρόμιο ως τη διασταύρωση με την Επαρχιακή 
οδό 28 (ΕπΟ 28): Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης- Πλαγιάρι-Επανομή-Όρμος. Στόχος της μελέτης είναι η 
επίτευξη ευστάθειας των επιχωμάτων και η βελτίωση της αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων από την επαρχιακή 
οδό, ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες ασφαλούς χρήσης της οδού από τους εποχούμενους οδηγούς.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

30/08/2021

VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 166-434804

Τμήμα VII: Αλλαγές
VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2
Αντί:
Ημερομηνία: 13/10/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 13/10/2021
Τοπική ώρα: 15:00

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:
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