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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

1. Η Πεξηθέξεηα  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δηα ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο σο Πξντζηακέλεο Αξρήο  θαη 
ηελ Τπνδ/λζε Σ.Ε. Π.Ε. εξξψλ, πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ, αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε 
ηνπ έξγνπ: «ςνηήπηζη και επιζκεςή ςθιζηάμενων οδοζηπωμάηων εθνικού και 
επαπσιακού οδικού δικηύος απμοδιόηηηαρ ηηρ Π.Ε. εππών πος σπήζοςν άμεζηρ 
επέμβαζηρ», πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 1.000.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλαζεψξεζεο 
θαη Φ.Π.Α). Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ εξγαζίεο θαηεγνξίαο ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

 

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 ΚΗΜΔΗ, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
(serres.pkm.gov.gr)  Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη απφ ηελ Τπνδηεχζπλζε 
Σερληθψλ Έξγσλ Π.Ε. εξξψλ, Πληποθοπίερ ζηο ηηλέθωνο: 23213 55102. 

 

3. Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε Σπίηη, ζηηο 16/08/2022 
θαη ψξα 10:00 π.μ. Ηκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 
Παπαζκεςή, ζηηο 19/08/2022 θαη ψξα 10:00 π.μ  ζηα γξαθεία ηεο Τπνδηεχζπλζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ Π.Ε. 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.  

 
4. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί νηθνλνκηθνί θνξείο: 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο 2ηρ ηάξηρ και άνω ή αναβαθμιζμένη κοινοππαξία 1ηρ 
ηάξηρ, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΟΔΟ) θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, 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 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο 
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 
θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
24 ηνπ Ν. 4782/2001. 
Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή 
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 
γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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5. Σα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ησλ πξνζθεξφλησλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 22 ηνπ 
εληχπνπ ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο 

6. Δηάξθεηα χκβαζεο: Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε 12 κήλεο απφ ηελ 
εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

7. Σν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ νδνπνηίαο. Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε 
πθηζηάκελσλ νδνζηξσκάησλ ζε ζεκεία ηνπ εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηαο 
ηεο ΠΕ εξξψλ.  

8. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 16.129,03 € 
(δέθα έμη ρηιηάδσλ εθαηφλ είθνζη ελλέα επξψ θαη ηξηψλ ιεπηψλ) θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 13 κελψλ 
θαη 30 εκεξψλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 
είλαη 13 μήνερ. 

9. Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο πηζηψζεηο ησλ Κ.Α.Π. γηα έξγα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο έηνπο 2022, ηελ αξηζ. 24/2022 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
πκβνπιίνπ Π.Κ. Μαθεδνλίαο (πλεδξίαζε 7ε/28-03-2022, Θέκα 3ν ΑΔΑ: 60Α87ΛΛ-574). (CPV: 
45233141–9, NUTS: EL526). 

10. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ / Π.Κ.Μ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με ηελ αξηζκ 846/05-07-2022 απφθαζε 

Σεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Η Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΙΑΔΟΤ–ΑΗΔΟΝΑ 
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