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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

1. Η Πεξηθέξεηα  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δηα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο Πξντζηακέλεο Αξρήο  θαη 
ηελ Τπνδ/λζε Σ.Δ. Π.Δ. εξξψλ, πποκηπύζζει ειεθηξνληθφ, αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ 
αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Οπιζόνηια και καηακόπςθη ζήμανζη και εξοπλιζμόρ αζθαλείαρ επί ηος 
οδικού δικηύος απμοδιόηηηαρ ηηρ Π.Ε. εππών», πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 400.000,00€ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλαζεψξεζεο θαη Φ.Π.Α). Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ εξγαζίεο θαηεγνξίαο 
ΟΔΟΠΟΙΨΑ. 

2. Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr, ζην ΚΗΜΓΗ, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
(www.pkm.gov.gr)  Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη απφ ηελ Τπνδηεχζπλζε 
Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. εξξψλ, κε δ/λζε: Σέξκα Οκφλνηαο, e-mail: dte@serres.pkm.gov.gr, ηει. 
23213 55102,01. 

3. Ο Γηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η.), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ πζηήκαηνο. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ  
θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. 
Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» ηνπ Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 
160/ Α) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαηά ηα άξζξα πνπ δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 
57 ηνπ Ν. 4403/16 ΦΔΚ 125Α/7-7-16 θαη ηνπ Ν.4412/2016 ΦΔΚ 147/8-8-16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

4. Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε Σπίηη ζηηο 12/07/2022 
θαη ψξα 10:00 π.μ. Ηκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 
Παπαζκεςή ζηηο 15/07/2022 θαη  ψξα 10:00 π.μ ζηα γξαθεία ηεο Τπνδηεχζπλζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ Π.Δ. εξξψλ, Σέξκα Οκφλνηαο, θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη με επί 
μέποςρ ποζοζηά έκπηωζηρ ηνπ άξζξνπ 95§2α ηνπ Ν.4412/2016. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο 
ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζε ηηκήο.  

5. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί νηθνλνκηθνί θνξείο: 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα 1η ηάξη και άνω για έπγα καηηγοπίαρ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΟΔΟ). 
θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
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ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5. Σα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ησλ πξνζθεξφλησλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 22 ηνπ 
εληχπνπ ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. 

6. Σν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ ΟΓΟΠΟΙΪΑ. Οη εξγαζίεο ζα πεξηιακβάλνπλ θαηά 
θχξην ιφγν δηαγξάκκηζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο νδηθψλ αμφλσλ θαη θφκβσλ νπνηνπδήπνηε 
ζρήκαηνο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα, εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια), 
ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ξπζκηζηηθψλ, θηλδχλνπ ή πιεξνθνξηαθψλ θαη κε γαιβαλ. ζηδεξνζσιήλεο, 
φπνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη ηνπνζέηεζε λέσλ κνλφπιεπξσλ ραιχβδηλσλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο ή 
ηερληθψλ έξγσλ (αθαηξεηά) θαη θηγθιηδσκάησλ κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ελφο αζθαινχο θαη 
ιεηηνπξγηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ.  

7. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δώδεκα (12) μήνερ. 

8. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 6.451,61 
εςπώ (έμη ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα έλα επξψ θαη εμήληα έλα ιεπηψλ) θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 
14 κελψλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 
13 κήλεο. 

9. Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. πξση. 267080(2096)/13-04-2022 
Απφθαζε (Α/Α 2221/2022) ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζνχ, Λνγηζηηθήο & Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο 
ηεο Π.Δ. εξξψλ ηεο Π.Κ.Μ. πεξί έγθξηζεο δέζκεπζεο πνζνχ 400.000,00€ (κε ΦΠΑ 24%), ζε 
βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ελάξηζκνπ έξγνπ 2131ΕΡ001ΙΔΠ22, θαη δηάζεζεο ηζφπνζεο 
πίζησζεο θαη κεηαβίβαζήο ηεο ζηελ Π.Δ. εξξψλ ηεο ΠΚΜ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 
ζέκαηνο (ΑΓΑ: 6ΡΥΝ7ΛΛ-ΙΤΔ) (CPV: 45233141-9, NUTS: EL526). 

10. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ 
ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ Αξρή Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345επ. Ν. 
4412/2016 θαη 1επ. Π.Γ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή 
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο 
αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε δηαδηθαζία θαηάζεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ 
άζθεζή ηεο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4.3 ηεο Γηαθήξπμεο. 

11. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ / Π.Κ.Μ.    
 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με ηελ αξηζκ. 699/07-06-2022 απφθαζε  

Σεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
Η Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ Δ. ΑΘΑΝΑΙΑΓΟΤ–ΑΗΓΟΝΑ 
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