
 

 

                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, προκηρύσσουν 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε ευρώ για τη συνολική ποσότητα 
του υπό προμήθεια είδους, για την επιλογή προμηθευτή «Ψυχρού Ασφαλτομίγματος 
και Υλικών Οδοποιίας» προϋπολογισμού: 50.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).  

       

        Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 50.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 40.322,58€ και Φ.Π.Α. 
9.677,42€) 

      
        Κωδικός CPV: 44113620-7 
        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).  

 

3.  Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Κυριακή, στις 

03/07/2022 και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών ορίζεται η Πέμπτη στις 07/07/2022 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. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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. 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με 
αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς της Ένωσης 
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2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 
αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

  

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

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 806,45 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 την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση, 
συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος, στους χώρους του εργοταξίου της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, για την εκτέλεση 
εργασιών επισκευής φθορών και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων στο Εθνικό 
και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της. 

 

8. Το έργο χρηματοδοτείται βάσει της απόφασης με Α/Α 2230 και αρ. πρωτ. 
267081(2097)/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010387790, ΑΔΑ: 6Δ0Ψ7ΛΛ-ΡΥΩ) του 
Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών. Ο 
ενάριθμος κωδικός του έργου είναι  2131ΣΕΡ002ΚΑΠ22. 

 

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

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμ. 499/2022 απόφαση 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

 

 

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά 
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