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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 «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων 
αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού μελέτης 99.500,00€ (συμπεριλαμβανομένων 
αναθεώρησης και Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

 

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 55121, email επικοινωνίας : 
dte@serres.pkm.gov.gr. 

 

3. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, στις 
27/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η Πέμπτη στις 30/09/2021  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 A1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (ΥΔΡ) 
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 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. Οι εργασίες που θα γίνουν σε ποταμούς 
και χειμάρρους αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών περιλαμβάνουν, καθαρισμό από βλάστηση, μπάζα 
και απορρίμματα και άρση προσχώσεων κάτω από οδικές γέφυρες και τεχνικά και αντικατάσταση 
κατεστραμμένων συρματοκιβωτίων. 



 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων 
εξακοσίων τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (1.604,84€) και ισχύ 
τουλάχιστον 10 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες. 

8. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 35/2021 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 8η/04-06-2021 Θέμα 4ο 
ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) περί Έγκρισης 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών 
Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021. Το έργο χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις των Κ.Α.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 και η δέσμευση 
της σχετικής πίστωσης, έγινε με την αριθμ. 2709 (αρ. πρωτ. 387574(3319)/25-6-2021, 
ΑΔΑ:ΨΟΙ97ΛΛ-ΔΗ3) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού & 
Ανθρωπίνων Πόρων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής & 
Ταμειακής Διαχείρισης σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ21 της 
Π.Κ.Μ. - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ και το οποίο καταχωρήθηκε με α/α 2648 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Κ.Μ. (CPV: 45246000-3, NUTS: EL526). 

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

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμ. 882/21 απόφαση 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 
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