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                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

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

την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδ. Δικτύου της  Π.Ε. Σερρών 2021», 
προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). Το έργο 
συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

 

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 ΚΗΜΔΗΣ, 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 55118 & 2321355101. 

 

3. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα στις 
29/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η Πέμπτη στις 02/12/2021 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 παρ. 2  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: 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,  εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικών, καθώς και εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων 
(Νομαρχιακά Μητρώα) αντίστοιχης κατηγορίας 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. 
O 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 της 
παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν 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). 

 



ΑΔΑ: 6ΖΞΤ7ΛΛ-6ΔΠ



5. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των προσφερόντων αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 22 του 
εντύπου της αναλυτικής διακήρυξης. 

6. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών.  

7. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων ηλκτρομηχανολογικών. Το έργο αφορά την  
συντήρηση εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. 
Σερρών. Προβλέπεται δηλαδή: 
-Ηλεκτρική αποσύνδεση, απομάκρυνση και αντικατάσταση σπασμένων ιστών εγκαταστάσεων 
ηλεκτροφωτισμού (τσιμεντοϊστών ή σιδηροϊστών ) που έχουν καταστραφεί από πρόσκρουση 
οχήματος συμπεριλαμβανομένου του αντιστοίχου φωτιστικού σώματος, φωτεινών σηματοδοτών 
αναλαμπής, καλωδίου κ.λ.π.  
-Συντήρηση , επισκευή ή αντικατάσταση πινάκων ηλεκτροδότησης ή κιβωτίων μετρητών ΔΕΗ που 
έχουν φθορά ή ζημιά από πρόσκρουση οχήματος ή άλλης αιτίας. 
-Αναζήτηση εντοπισμός και αποκατάσταση βραχυκυκλώματος στα υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα με ή 
χωρίς την χρησιμοποίηση μούφας, ή αντικατάσταση του αντιστοίχου καλωδιακού τμήματος, με 
τρόπο που δεν θα διαταράσσει την συμμετρική φόρτιση των τριών φάσεων του δικτύου. 
-Μετατόπιση (αφαίρεση και επανατοποθέτηση) ιστών σε περίπτωση έργων κυκλοφοριακών 
αναδιαμορφώσεων οδών ή οδικών κόμβων, καθώς και αποκατάσταση  βραχιόνων ,φωτιστικών 
σωμάτων ή διόρθωσης εσφαλμένης στήριξης. 
-Έλεγχος των αυτομάτων συστημάτων λειτουργίας του ηλεκτροφωτισμού (φωτοκύτταρα, 
χρονοδιακόπτες κλπ).Βαφές σιδηροϊστών ,τσιμεντοϊστών , βραχιόνων, κιβωτίων, πινάκων κ.λ.π.. 
-Επεκτάσεις ήδη υφισταμένων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού. 
-Πλήρωση των φρεατίων των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού με άμμο και ένα στρώμα τσιμέντου 
πάχους ως 10cm. 
-Συντήρηση των εγκαταστάσεων φωτοσήμανσης αναλαμπής, κατά τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις 
να βρίσκονται πάντα σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 968,00 
ευρώ (εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ) και ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες. 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών (ΙΔΠ) της 
Π.Ε. Σερρών έτους 2021 με κωδικό έργου 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ21 και έχει εκδοθεί Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης  με αρ.πρωτ.  387588(3333)/25-06-2021 (Α/Α 2705, ΑΔΑ: 6ΛΖ97ΛΛ-024, 
ΑΔΑΜ: 21REQ008875459)  για το οικονομικό έτος 2021 και με αρ.  2647  καταχώρηση στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Η επικαιροποιημένη μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αρ.  πρωτ. οικ. 
666901(6672)/19-10-2021 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ  Σερρών. 
(CPV:50232000-0, NUTS:EL526). 

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

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμ. 1327/2021 απόφαση 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
 
 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 
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