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                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1. Η Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονοµικής Επιτροπής ως Προϊσταµένης Αρχής  και 

την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισµό για την 
ανάθεση του έργου «Συντήρηση Ο.Α. Σερρών προς ∆ράµα έως τα όρια του ∆ήµου Ν. 
Ζίχνης», προϋπολογισµού µελέτης 1.556.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένων αναθεώρησης και 
Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ. 

 

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, στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(serres.pkm.gov.gr)  Περαιτέρω πληροφορίες µπορούν να λαµβάνονται από την Υποδιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23213 55117, FAX επικοινωνίας 
23210 85990. 

 

3. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, στις 
04/09/2020 και ώρα 10:00 π.µ. Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η Πέµπτη στις 10/09/2020, και  ώρα 10:00 π.µ  στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, Τέρµα Οµόνοιας, και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε 
επί µέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση 
της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση τιµής.  

 
4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οικονοµικοί φορείς: 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (Ο∆Ο). 
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 Σ∆Σ, 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. 

 
5. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των προσφερόντων αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 22 του 

εντύπου της αναλυτικής διακήρυξης. 

6. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων οδοποιίας. Οι εργασίες αφορούν στη συντήρηση της 
Εθνικής οδού Σερρών – ∆ράµας, από το ύψος της Περιαστικής Οδού Σερρών (Κόµβος 
Νοσοκοµείου) µέχρι τα όρια του ∆ήµου Ν. Ζίχνης. Συγκεκριµένα πρόκειται να αποκατασταθούν οι 
φθορές του καταστρώµατος µε χρήση µηχανήµατος απόξεσης (φρεζαρίσµατος) χωρίς να 
επέρχεται τροποποίηση του υφιστάµενου οδικού δικτύου. Μετά την απόξεση του κατεστραµµένου 



ασφαλτικού θα διαστρώνεται νέο σε δύο στρώσεις (ισοπεδωτική και στρώση κυκλοφορίας). Πριν 
την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα θα γίνεται καθαρισµός των πλευρικών τάφρων απορροής 
καθώς και των τεχνικών, έτσι ώστε τα νερά της βροχής να αποχετεύονται εύκολα, χωρίς να 
συσσωρεύονται στο κατάστρωµα του δρόµου. 

7. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 25.096,77 
ευρώ (είκοσι πέντε χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτά) και ισχύ τουλάχιστον 9 
µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 9 µήνες. 

8. Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. ∆ΟΥ/οικ.1708/07-04-2020 
Απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσµευσης ποσού 
1.556.000,00€ (µε ΦΠΑ 24%), σε βάρος του προϋπολογισµού του ενάριθµου έργου 
2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π∆Ε, και διάθεσης ισόποσης πίστωσης και µεταβίβασής της 
στην Π.Ε. Σερρών της ΠΚΜ για την υλοποίηση του έργου του θέµατος (Α∆Α: 62Σ5465ΧΘΞ-8ΑΟ) 
(CPV: 45233142-6, NUTS: EL526). 

     9.   Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / Π.Κ.Μ.    
 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµ. 776/2020 απόφαση 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ–ΑΗ∆ΟΝΑ 
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