
 

 

                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
 
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής και της 

Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσει 
ηλεκτρονικό, ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής για την Προμήθεια: 
 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΎΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ”.  

       

        Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 8.006.467,96€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 6.456.829,00€ και 
Φ.Π.Α. 1.549.638,96€) 

      
        Κωδικός CPV: 32441200-8, 43323000-3 και 48420000-8 
        Κωδικός NUTS: EL526 

 

2. Στους ενδιαφερόμενους 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, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://serres.pkm.gov.gr).  

        Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε Σερρών   
στα τηλέφωνα 2321355112, email: rakitzis@serres.pkm.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία κ. Ρακιτζής Πασχάλης. 

 

3.  Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη, στις 
8/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η Πέμπτη στις 9/12/2021 και  ώρα 10:00 π.μ.  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος.  Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές 
προσφορές.  

 

4.  Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 
ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
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δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού.   
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση 
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (17 μήνες για την παράδοση και την εγκατάσταση 
και 3 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος)  

 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που 
ορίζεται στο 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας, χωρίς το κονδύλιο 

του Φ.Π.Α., δηλαδή ύψους 129.136,58 ΕΥΡΩ και πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος 

μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών και 30 ημερών (δηλαδή των 13 μηνών), από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (άρθρο 72 παρ. 1 και 

άρθρο 97 του Ν. 4412/2016). Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες. 
 

7. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού 
τηλεελέγχου –τηλεχειρισμού για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας και ελέγχου 
διαρροών στο σύνολο του αρδευτικού δικτύου του TOEB ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ. 

 

8. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΔΕ 2020 – ΣΑΕ 072, αρ. 
πρωτ. 6151/21-01-2020 απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ω1ΧΘ46ΜΤΛΡ-Ξ50) με κωδικό έργου 
2020ΣΕ07200000. 

 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της   

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

   

   

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμ. 1135/2021 απόφαση 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

 

 

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά 
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