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1. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής Αναδόχου για την εκπόνηση 
της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με  το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και τους όρους της σχετικής 
διακήρυξης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  
προσφορά με βάση την τιμή, εκτιμώμενης αξίας 36.147,33 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης στο χώρο «ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος: 195652) καθώς και από την ιστοσελίδα 
της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών www.pdm.gov.gr. Στον σύνδεσμο: Ενημέρωση Πολιτών / 
Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί.

3. Πληροφορίες παρέχονται από: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας,  στο Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» , Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη , Τ.Κ. 51100, 2ος όροφος, 
τηλέφωνο 24623 53256,  238, email:d.ty@pdm.gov.gr. Aρμόδια υπάλληλος κα Καρέτσου Φανή ή στο 
τηλέφωνο της Γραμματείας 24623 53238, αρμόδια υπάλληλος κα Φαρμάκη Ανθούλα.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  9/3/2023,  ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην 
Ελληνική γλώσσα.

5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  16/3/2023,  ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Γρεβενών. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας.

6. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 36.147,33€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις 
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επί μέρους κατηγοριών μελετών:

 19.700,56 €   για μελέτη κατηγορίας 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές)                                                                                      
 3.878,28 €     για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)
 7.853,62 €     για μελέτη κατηγορίας 27 (Μελέτες Περιβαλλοντικές) και
 4.714,87 €     για απρόβλεπτες δαπάνες.

7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των ζητουμένων κατηγοριών 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.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 
τηρούμενα μητρώα μελετητών στην Ελλάδα, οι δε τάξεις πτυχίων μελετών που απαιτούνται για κάθε 
κατηγορία μελέτης της σύμβασης που θα συναφθεί, είναι η εξής:

 στην κατηγορία μελέτης  ( 9 ),   πτυχία τάξεως Β΄ και άνω
 στην κατηγορία μελέτης  ( 16 ), πτυχία τάξεως Α΄ και άνω
 στην κατηγορία μελέτης  ( 27 ), πτυχία τάξεως Α΄ και άνω

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pdm.gov.gr/


8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 722,95€ και ισχύ 
τουλάχιστον 10 μηνών και 30 ημερών μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, 
δηλ. μέχρι 8/2/2024. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

9.  Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

10.Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3)  μήνες και 
δέκα (10)  ημέρες  από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

11.Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) – νέα έργα έτους 2022 Π.Ε. 
Γρεβενών, από ΚΑΠ και ανήκει στην κατηγορία CPV:71335000-5 – «Τεχνικές Μελέτες».

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της περίληψης της δημοπρασίας στην 
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της 
μελέτης. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση της ίδιας μελέτης, 
καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και 
καταβάλλονται από τις πιστώσεις της μελέτης.

H αναλυτική Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε με την αρ. 39/3ης συν./2ο θέμα/17-01-2023 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

                                                                                        Ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας

                                                                                                Γεώργιος Κασαπίδης 
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