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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 
1. Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. βάσει της αρ.   144  /2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
διακηρύσσει, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης άνω 
των ορίων σύμφωνα με το άρθρο  27 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
της μελέτης " ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ"  χρηματοδοτούμενο 
από το ΠΔΕ, ΣΑΜΠ 931,  ΚΑΕ 2019ΜΠ93100000, με προεκτιμώμενη αμοιβή 362.683,23 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.) και αναλύεται σε: Δαπάνη 315.376,72 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της 
δαπάνης) 47.306,51€ και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ 24%) 87.043,98€.Ο κωδικός 
CPV της μελέτης είναι 71320000-7-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών   μελετών. Ο κωδικός 
NUTS είναι EL511. 
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα                                          
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  179966  ) καθώς και στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pamth.gov.gr. 
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την     13 - 05 -2021, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα   15 : 00  μμ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
4. Πληροφορίες  στα τηλέφωνα   2551355809,   2551355800,      e-mail: 

texnika.erga.evrou@pamth.gov.gr,    triantafillopoulou@pamth.gov.gr,  και FΑΧ επικοινωνίας 

2551355845, , αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: : Τριανταφυλλοπούλου  Αλεξία, 

Παπαδοπούλου Ελένη 

5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  19 - 05     
-2021, ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  10 : 00    πμ. 
6. Η διακήρυξη της μελέτης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του 
Ν.4412/2016(Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
12.1 της Διακήρυξης  και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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) 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 περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων 
μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους                                                      
επτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά ( 7.253, 66€) 
και ισχύ τουλάχιστον, δεκατρείς (13) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον 
μέχρι   13- 07  -2022 
9. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 
διάταξη του άρθρου 97, παρ.3, του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
10. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ενάριθμο 
2019ΜΠ93100000της ΣΑΜΠ 931. 
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 
 
 

Αλεξανδρούπολη  06   / 04      /2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

της Οικονομικής Επιτροπής  

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

 

 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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