
 

 

                                         

 
 

 
 
 

 
 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονοµικής Επιτροπής ως Προϊσταµένης 

αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 

έργου: «Άρση κινδύνου από κατολισθήσεις στην επαρχιακή οδό Σερρών Ι. Μ. 
Τιµίου Προδρόµου» µε προϋπολογισµό: 240.000,00 € (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

 Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ, προϋπολογισµού 
193.548,39 € (χωρίς  ΦΠΑ). 

1. 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 ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και 

στην ιστοσελίδα www.pkm.gr της αναθέτουσας αρχής.  

Πληροφορίες µπορούν να λαµβάνονται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στα τηλέφωνα 2321355124, ΦΑΞ επικοινωνίας 

2321355142-2321085990. 

2. ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
28/02/2018, ηµέρα Τετάρτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.µ. 
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 
στις 06/03/2018 και  ώρα 10:00 π.µ  στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Τέρµα Οµονοίας, 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.  

3. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί µεµονωµένοι οικονοµικοί φορείς: 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε Α2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, 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 
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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 παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
∆εν 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). 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η ισχύς της παρούσης συµβάσεως ορίζεται από την υπογραφή  

της και  για δώδεκα (12) µήνες. 

5. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση, εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.870,97ευρώ µε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) 
µηνών και τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης. 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 έξι (6) 
µήνες, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης. 

6. Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου «Άρση κινδύνου από 
κατολισθήσεις στην επαρχιακή οδό Σερρών Ι.Μ.Τιµίου Προδρόµου» αποφασί-
στηκε µε την µε αρ. πρωτ. 63/2017 (αριθ. συνεδρίασης 10η/10-04-2017) απόφαση  του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και χρηµατοδοτείται µε την 2356 
απόφαση µε αριθ. πρωτ. 257309/2616/26-06-2017 Α∆Α ΩΑΟ67ΛΛ-∆ΩΑ της Υποδ/νσης 
Οικονοµικού & Ανθρωπίνων Πόρων Π. Ε. Σερρών έγκρισης διάθεσης πίστωσης της, σε 
βάρος των πιστώσεων του ενάριθµου έργου 2131ΣΕΡ003ΚΑΠ17 από τους ΚΑΠ 2017 της 
ΠΚΜ – Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ. (CPV: 45233140-2, NUTS: EL526) 

 

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

 
 

H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
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