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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  κτιριακών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΠΕ Σερρών» προϋπολογισμού 
μελέτης 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από 
εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑ 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 Τρίτη στις 08/02/2022 
και ώρα 10:00 π.μ.  Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
Παρασκευή στις 11/02/2022 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 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 
Οικοδομικών και 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). 
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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.  

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων οικοδομικών και ηλκτρομηχανολογικών. Το έργο 
αφορά την συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όσο αφορά οικοδομικές και 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και όπου θεωρηθεί αυτή απαραίτητη από την επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. Οι κύριοι άξονες παρέμβασης είναι: 
1. Εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί με τις απαραίτητες καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις των 
σαθρών επιχρισμάτων. 
2. Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων και αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
αυτών όπου κρίνεται απαραίτητο. 
3. Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών κιγκλιδωμάτων και άλλων μεταλλικών επιφανειών των υποδομών. 
4. Αποκατάσταση φθορών σε τοιχοποιίες, δάπεδα, στέγες, στεγάνωση δωμάτων, μαρμάρινων 
επιφανειών, των υποδομών. 
5. Επισκευή μεταλλικών στεγών και μεταλλικών φορέων. 
6. Αντικατάσταση υαλοπινάκων. 
7. Εσωτερικοί χρωματισμοί τοίχων, ψευδοροφών, θυρών των κτιρίων όπου απαιτείται. 
8. Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε όλα τα κτίρια αρμοδιότητας της ΠΕ Σερρών. Αρχικά θα 
γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, ύδρευσης – 
αποχέτευσης και ηλεκτρολογικών στους χώρους των κτηρίων της ΠΕ Σερρών. Μετά τον έλεγχο που 
θα γίνει από τον ανάδοχο και από τους οριζόμενους υπαλλήλους επίβλεψης του έργου, θα 
καταγραφούν τα τυχών προβλήματα των εγκαταστάσεων και ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην 
αποκατάστασή τους ύστερα από εντολή της επίβλεψης. 
7. 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. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών (ΙΔΠ) της 
Π.Ε. Σερρών έτους 2021 με κωδικό έργου 4271ΣΕΡ001ΙΔΠ21 και έχει εκδοθεί Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης  με αρ.πρωτ.  387581(3326)/25-06-2021 (Α/Α 2681, ΑΔΑ: ΨΨ9Ι7ΛΛ-1ΡΙ, 
ΑΔΑΜ: 21REQ008875106)  για το οικονομικό έτος 2021 και με αρ.  2640  καταχώρηση στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αρ.  πρωτ. οικ.741177(7420)/18-11-2021 
Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ  Σερρών. (CPV:45300000-0, NUTS:EL526). 

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

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμ. 1604/14-12-2021 απόφαση 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

 
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 
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