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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 «Συντήρηση περιαστικής οδού πόλεως Σερρών», προϋπολογισμού 
μελέτης 5.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από 
εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

 

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, FAX επικοινωνίας 
23210 85990. 

 

3. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  
Τρίτη, στις  28/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ  Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η Παρασκευή στις 01/10/2021, 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§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 4η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ), καθώς 
και κοινοπραξία (Κ/Ξ) δύο (2) 3η τάξη σε αναβάθμιση για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 
(ΟΔΟ).. 
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. 

 
5. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των προσφερόντων αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 22 του 

εντύπου της αναλυτικής διακήρυξης. 

6. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων οδοποιίας. Πρόκειται για έργο συντήρησης της 
Περιαστικής Οδού της πόλης των Σερρών, που αφορά συγκεκριμένα την αποκατάσταση των 
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φθορών του καταστρώματος (καθιζήσεις, λακκούβες, «ζυμώματα» ασφαλτοτάπητα, ρωγμές τύπου 
αλιγάτορα), με χρήση μηχανήματος απόξεσης (φρεζαρίσματος) χωρίς να επέρχεται τροποποίηση 
του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Μετά την απόξεση του κατεστραμμένου ασφαλτικού θα 
διαστρώνεται νέο σε δύο στρώσεις (ισοπεδωτική στρώση και τάπητας κυκλοφορίας). Στην 
περιοχή των κόμβων η τελική στρώση του ασφαλτικού θα είναι αντιολισθηρή με χρήση 
τροποποιημένης ασφάλτου. Οι εν λόγω επεμβάσεις θεωρούνται απαραίτητες για την ασφαλή 
διέλευση των χρηστών του δρόμου. Πριν την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα θα γίνει 
καθαρισμός των πλευρικών τάφρων απορροής καθώς και των τεχνικών, έτσι ώστε τα νερά της 
βροχής να αποχετεύονται εύκολα, χωρίς να συσσωρεύονται στο κατάστρωμα του δρόμου. Στην 
τελική επιφάνεια του νέου ασφαλτικού θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη διαγράμμιση. Οι 
αποχρωματισμένες πινακίδες σήμανσης πρόκειται να αντικατασταθούν με καινούριες, ενώ 
παράλληλα θα τοποθετηθούν νέα στηθαία ασφαλείας στις θέσεις που τα παλιά έχουν καταστραφεί 
λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Όπου απαιτείται θα τοποθετηθούν καινούρια κιγκλιδώματα στις 
γέφυρες της Περιαστικής Οδού, ενώ σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί βαφή των 
διαβρωμένων κιγκλιδωμάτων. Τέλος, πρόκειται να πραγματοποιηθεί κοπή  όλων  των 
ξυλωδών φυτών , μικρών δένδρων και βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και κατακόρυφη 
σήμανση της οδού και των στηθαίων ασφαλείας σε απόσταση τουλάχιστον 2,00 – 3,00μ από το 
άκρο του ερείσματος της οδού. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 80.645,16 
ευρώ (ογδόντα χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτά) και ισχύ τουλάχιστον 
13 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 13 μήνες. 

8. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/50902/25-02-2021 
Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 
5.000.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 
2021ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 του ΠΔΕ, και διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της 
στην Π.Ε. Σερρών της ΠΚΜ για την υλοποίηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΠΦ4465ΧΘΞ-
2ΡΜ) (CPV: 45233141-9, NUTS: EL526). 

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

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμ. 883/2021 απόφαση 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 
 

 



ΑΔΑ: ΩΦΣΣ7ΛΛ-ΧΙΔ


		2021-09-06T10:26:13+0300


		2021-09-06T11:08:37+0300
	Athens




