
 

 

                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

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

αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, 
διακηρύσσουν την µε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «Επείγουσες εργασίες άρσης κυκλοφοριακών κινδύνων στον οδικό 
άξονα κόµβου Παλαιοκώµης – Ν. Μπάφρα»           
 
µε προϋπολογισµό:  806.451,61 € (πλέον ΦΠΑ 24%).  

 Ή           1.000.000,00 € (µε ΦΠΑ 24%). 
       

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
Α) Κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 
Αναλυτικά : 

 ∆απάνη Εργασιών: 588.790,19€  
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 105.982,23€ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ 
Ο.Ε.):   104.215,86€ 
Απολογιστικά Α.Ε.Κ.Κ.: 7.400,00€ 
Αναθεώρηση: 63,32€ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: 193.548,39€  

 
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν  τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 

(∆ιακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υποδιεύθυνσης 
Τ.Ε. - Π.Ε. Σερρών, Τέρµα Οµόνοιας, µέχρι τις 07/09/2017. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί σύµφωνα µε το ΦΕΚ (Β 4269/30-12-2016) που αφορά στην µε αριθµ. 
182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. µε θέµα “Έκδοση προτύπων τευχών 
διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου άνω των 
ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία 18/23-01-2017 
της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.. 

 
 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2321355115, FAX επικοινωνίας 2321355142-2321085990,      
αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Μπακάλη Χρυσούλα 2321355115 & κ. 
∆ιαµαντίδης Άνθιµος 232135543. 

 
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 12/09/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ µε το 

σύστηµα υποβολής προσφορών µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 
95, §2α του Ν. 4412/2016. 

 
4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί µεµονωµένοι οικονοµικοί φορείς: 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν 
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 2η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας 
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Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και κοινοπραξία δύο 1ης τάξης για έργα κατηγορίας 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι  σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
Σ∆Σ, καθώς και στις περιπτώσεις που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, ισχύουν τα του 
άρθρου 23.4 §γ της ∆ιακήρυξης.  
(δ)  Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 
και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016. 
 

5. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες 
οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
16.129,03 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση 
συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος 
προσφορών είναι τουλάχιστον εννέα (9) µήνες, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης. 

 
6. Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου «Επείγουσες εργασίες 

άρσης κυκλοφοριακών κινδύνων στον οδικό άξονα κόµβου Παλαιοκώµης – 
Ν. Μπάφρα» αποφασίστηκε µε την µε αρ. πρωτ. 257341/2624/26-06-2017 (Α∆Α: 
ΩΣ547ΛΛ-ΞΞΒ) απόφαση έγκρισης διάθεσης του Τµήµατος Προϋπολογισµού, 
Λογιστικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονοµικού & Ανθρωπίνων 
Πόρων Π.Ε. Σερρών της ∆/σης Οικονοµικού Π.Κ.Μ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ενάριθµου έργου 2131ΣΕΡ005Ι∆Π17 της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ. 

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

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 

 

H  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 
 
 

Αηδονά – Αθανασιάδου Αθηνά 
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