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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  

ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για την μελέτη με τίτλο 

«Έλεγχος στατικής επάρκειας τεχνικών και γεφυρών του επαρχιακού και εθνικού δικτύου 

αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%). Η μελέτη αφορά στην ακόλουθη κατηγορία μελετών: 

 Κατηγορία 08 (Στατικές Μελέτες) με Δ’ τάξη πτυχίου, με προεκτιμώμενη αμοιβή 200.466,81€ 

 Κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες) με Α’ τάξη πτυχίου, με προεκτιμώμενη αμοιβή 9.796,36€ 

Οι Απρόβλεπτες δαπάνες είναι 31.539,48€ και το Ποσό στρογγυλοποίησης είναι 132,83€. 

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). 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 23-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

10:00 π.μ.. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής» σύμφωνα με τον Ν. 4412/16. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 

προσφορές. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 08, 21 και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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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 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) 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. 

Ο συνολικός χρόνος για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης δεκαπέντε (15) μήνες από την 

υπογραφή αυτής. 

Η χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 

2021 στη ΣΑ ΜΠ008 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνεται το έργο με κωδικό 

αριθμό 2021ΜΠ00800001, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 51071/05-05-2021 (ΑΔΑ: 

9Π8Ν46ΜΤΛΡ-ΤΡ3) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (CPV: 71335000-5, 

NUTS: EL526). 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει  µόνο 

µία προσφορά. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται 

στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτού 

(4.838,71€). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (ο χρόνος ισχύος προσφοράς είναι 12 μήνες), άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής.  

Η γλώσσα   στην  οποίας  πρέπει   να  είναι  συνταγμένες  οι  προσφορές  είναι  η ελληνική. 

Το αποτέλεσμα της  δημοπρασίας  θα εγκριθεί  από  την  Προϊσταμένη  Αρχή  ήτοι την Οικονομική 

Επιτροπή  της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας. 
 

 
  
  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. 1179/2021 απόφαση 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 
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