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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 δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή γενικών 
υπηρεσιών & προμήθεια υλικών με τίτλο «Επείγουσες επεμβάσεις αποκατάστασης της οδικής 
ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών», συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/16 , σε ευρώ για 
το σύνολο των εργασιών, που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 161.290,32€ ενώ η τελική δαπάνη με τον 
Φ.Π.Α 24% & στρογγυλοποίηση φτάνει το ποσό των 200.000,00 €.  

Η χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσίας και προμήθειας υλικών θα γίνει από ΚΑΠ 2021 της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Π.Ε. Σερρών, Κωδικός 2131ΣΕΡ004ΚΑΠ21, όπως αυτό 
εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 35/2021 απόφαση, 8η/04-06-2021 συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών 
Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021». 

Το αντικείμενο της σύμβασης χωρίζεται σε παροχή υπηρεσιών και σε προμήθεια υλικών. Η  
παροχή υπηρεσιών αφορά σε απομάκρυνση νεκρών ζώων και διαχείριση αυτών κατά την 
προβλεπόμενη νομοθεσία, επισκευές φθορών οδοστρώματος με χρήση ψυχρής ασφάλτου, 
αποξήλωση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων με φορτοεκφόρτωση και 
μεταφορά αυτών στο εργοτάξιο της υπηρεσίας, μεταφορά και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και 
κιγκλιδωμάτων, απομάκρυνση κατεστραμμένων πινακίδων παραδοτέων στο εργοτάξιο, μεταφορά 
και τοποθέτηση πινακίδων με στύλο, όπου απαιτείται, από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3‘’), 
απομάκρυνση προϊόντων κατολισθήσεων / καταπτώσεων  και μεταφορά τους καθώς και 
φορτοεκφόρτωση πεσμένων δέντρων που έχουν εισέλθει στο οδόστρωμα ή απειλούν την οδική 
ασφάλεια και μεταφορά τους με αυτοκίνητο. Η προμήθεια υλικών αφορά σε προμήθεια ψυχρής 
ασφάλτου, επισκευές φθορών οδοστρώματος με χρήση ασφάλτου εν θερμώ (προμήθεια και 
εργασία), προμήθεια στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων ίδιας ή παρόμοιας κατηγορίας με 
αυτά που απομακρύνονται, προμήθεια πινακίδων και προμήθεια στύλων πινακίδων από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3‘’).  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες/προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45233140-2 και συμπληρωματικών CPV : 
44113620-7, 34928300-1, 34928110-2, 77400000-4, 34928471-0 & 34928472-7. 

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 3.225,81ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση 
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συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του, ήτοι 
τριακόσιες δέκα (310) ημέρες, 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. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό  
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 
160/ Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις» κατά τα άρθρα που διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 
57 του Ν. 4403/16 ΦΕΚ 125Α/7-7-16 και του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/8-8-16 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  1/11/2021, ημέρα Δευτέρα & ώρα  
10:00  π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 5/11/2021, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.  

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα 
www.pkm.gov.gr. Πληροφορίες μπορούν να δοθούν από την Α.Α. ήτοι η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας - Υποδ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών (μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή με κύρια 
δραστηριότητα «Γενικές δημόσιες υπηρεσίες») με δ/νση: Τέρμα Ομόνοιας, e-mail: 
dte@serres.pkm.gov.gr, τηλ. 23213 55102-01. 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμ. 969/2021 απόφαση  

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 
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