
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

(Απόφαση έγκρισης διακήρυξης Ο.Ε. – Π.Κ.Μ.  706/23-06-2020 (Α.Δ.Α. : 6ΧΩΚ7ΛΛ-ΝΘΣ)  

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διά της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
ενότητας Κιλκίς προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 236.421,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) 

2. Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή των 236,421.55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) επιμερίζεται σε 
επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές: 

1. 86.356,11€  για μελέτη κατηγορίας 10 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 

2. 49.296,32€  για μελέτη κατηγορίας 13  Μελέτες Υδραυλικών Έργων 

3. 37.001,62€  για μελέτη κατηγορίας 16 Τοπογραφικές Μελέτες 

4. 24.676,74€  για μελέτη κατηγορίας  27 Περιβαλλοντικές Μελέτες 

5.    8.253,17€  για μελέτη κατηγορίας  09  Η/Μ Μελέτες  

και  30.837,59€ για απρόβλεπτες δαπάνες.i 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού δωρεάν και σε πλήρη 
ηλεκτρονική μορφή στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www. 
dty@kilkis.pkm.gov.gr Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με την πρότυπη διακήρυξη της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016. 

4. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2341353281, 2341353257, FAX επικοινωνίας 2341079714 αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Παπαγιάννη Κωνσταντίνα  Γρηγοριάδης Νικόλαος, /e-mail: 
ko.papagiani@kilkis.pkm.gov.gr , και  ni.grigoriadis@kilkis.pkm.gov.gr 

5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί 30/09/2020 ημέρα Τετάρτη  και 
ώρα 11:00 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η 
06/10/2020, ημέρα Τρίτη  ώρα 11:00  

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω και που είναι εγκατεστημένα σε: 
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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 

7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 17 μήνες  

8. Κάθε προσφέρων πρέπει επίσης να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 

       1. Για την κατηγορία Μελέτης 10, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς  εμπειρίας, 

       2. Για την κατηγορία Μελέτης 13, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος  8ετούς  εμπειρίας, 

       3. Για την κατηγορία Μελέτης 16, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος  4ετούς  εμπειρίας, 

       4. Για την κατηγορία Μελέτης 27, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος  4ετούς  εμπειρίας, 

       5. Για την κατηγορία Μελέτης 09, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος  4ετούς  εμπειρίας 

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 4.728,43€. 
(τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα τρία λεπτά), με ισχύ τουλάχιστον 
τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλ. μέχρι 7 
Σεπτεμβρίου 2021 .Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες. 
 
10. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟYΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΙΔΠ)  ΚΩΔ. :2135ΚΙΛ002ΙΔΠ19  προϋπολογισμό 
236.421,55 (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και εγκρίθηκε με την υπ’αρ. 40/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΤΠ7ΛΛ-ΝΔ5)  απόφαση 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.Ο τρόπος δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκε με 
την  υπ’ αρίθμ. 78/2019 ΑΔΑ: ΩΙΜΠ7ΛΛ- ΡΟΜ)   απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.Το 
συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 31 Ιουλίου (ΑΔΑΜ: 
20PROC007116646 2020-07-31). 

11. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και 
Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της 
Διακήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους. 

12. Η Διακήρυξη εγκρίθηκε με την αρ 706/23-06-2020 (Α.Δ.Α. : 6ΧΩΚ7ΛΛ-ΝΘΣ) Απόφαση  Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας   

13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας   

Η Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά 
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