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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ1/2021 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 

 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 

ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 

Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ» 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  2014-2020 

Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS/ΟΠΣ  5044871 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2019ΣΕ27510128 

 CPV 71320000-7(Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

1. Η Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) διακηρύσσει το συνοπτικό διαγωνισμό 

Μ1/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της 

μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. 

ΠΕΛΛΑΣ» με κωδ.ΟΠΣ 5044871 στο ΕΠ «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020»,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά / μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Κύριος του έργου:  Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας  

Αναθέτουσα Αρχή:  Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας). 

Οδός:   Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623 

Τηλέφωνο:  2310 005841 

Πληροφορίες:  Ελ. Ράσκου 

email:   meletes@3ype.gr 

 

2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται σε 15.148,57 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ)  

Περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

13.172,67 € για μελέτη κατηγορίας 06 Αρχιτεκτονικές μελέτες 

και 1.975,90 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 

Κατηγορία μελέτης και αιτούμενη τάξη πτυχίου: Αρχιτεκτονικές Μελέτες (06) - Α' Τάξης & άνω 

 

3. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) 

μήνες. 

 

4. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 4 της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 

Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης 

ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10108/12-11-2019 και έχει λάβει κωδικό MIS 5044871.  

H σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 

και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδ. εναριθ. Έργου 2019ΣΕ27510128). 
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5. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής (http://www.3ype.gr). 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

από τις 27/5/2021 στην ιστοσελίδα www.3ype.gr. 

 

6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ 

(ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών) στα γραφεία της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Διεύθυνση 

Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623. 

 

7. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι (6) μήνες από 

την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

8. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη της σύμβασης και 

στα Παρατήματά της. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης. 

 

9. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 

μελέτες κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες) 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.  

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 

σημείων 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. 

 

10. 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 στην κατηγορία/ 

κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της 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. 

 

11.Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης της 

σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

12. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

13. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

ύψους 302,97 €, η οποία θα απευθύνεται στην Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 

και θα έχει χρόνο ισχύος έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία δημοπράτησης. 
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14. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.2 της Διακήρυξης. 

15. Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται στην αναθέτουσα αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι 

στην 3η  Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23 Θεσσαλονίκη, από την 

οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες. 

Ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ασκούνται σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 

διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 

17. Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται από τον Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Μακεδονίας. 

 

 

 

 

Ο Διοικητής 

της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

 

 

Δρ. Μπογιατζίδης Παναγιώτης 
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