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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 ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων 
κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού 
μελέτης 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από 
εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ και 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 55117. 

 

3. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη, στις 03/05/2022 
και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
Παρασκευή στις 06/05/2022 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: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα Α2 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΟΔΟ) και Α1 
τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ) (ή βεβαίωση 
εγγραφής των αντίστοιχων Νομαρχιακών Μητρώων της Κατηγορίας Η/Μ). 
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. 
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 
του ν. 4412/2016 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4782/2021. 
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). 
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5. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των προσφερόντων αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 22 του 

εντύπου της αναλυτικής διακήρυξης. 

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

7. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων οδοποιίας. Προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης 
της οδικής ασφάλειας σε ισόπεδους κόμβους του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Σερρών. Ειδικότερα, επεμβάσεις βελτίωσης της ασφάλειας των διερχόμενων οδηγών πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν στους Κόμβους Σκοτούσσας, Ευκαρπίας (2) και Αμφίπολης (Λέων Αμφίπολης 
– γέφυρα ποταμού Στρυμόνα). Πιο συγκεκριμένα, στον Κόμβο Σκοτούσσας προκειμένου να 
ρυθμιστεί με ασφάλεια η κυκλοφορία, πρόκειται να κατασκευαστεί ένας κυκλικός κόμβος 
διαμέτρου είκοσι (20) μέτρων στο κέντρο του, ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί κατάλληλη 
κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες), στηθαία ασφαλείας στους τέσσερεις κλάδους του Κόμβου, 
καθώς και επαρκής ηλεκτροφωτισμός. Στους δύο (2) Κόμβους Ευκαρπίας αλλά και στον Κόμβο 
Αμφίπολης (Λέων Αμφίπολης – γέφυρα ποταμού Στρυμόνα), προκειμένου να βελτιωθεί η 
ορατότητα των διερχόμενων οδηγών, πρόκειται να τοποθετηθεί κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση 
(πινακίδες), ενώ θα πραγματοποιηθεί και κοπή της παρακείμενης αυτοφυούς βλάστησης 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.838,71 € 
(τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών) 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 ΚΑΠ2021 ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ με κωδ. 2131ΣΕΡ001ΚΑΠ21 (ΒΕΒ. 
4016/21), σύμφωνα με την Α/Α 349/2022 (αρ. πρωτ. 6806(182)/05-01-2022, ΑΔΑ: 658Κ7ΛΛ-Ε79) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής 
Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών (CPV: 45233125-1, NUTS: EL526). 

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

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμ. 183/1-3-2022 απόφαση 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 
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