
 

 
                                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονοµικής Επιτροπής ως Προϊσταµένης Αρχής και την 

Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ηµαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση του 

έργου: «ΣΟΔ / Συντήρηση και επισκευή βλαβών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Ε. 
Ημαθίας» µε προϋπολογισµό 140.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: [45233141-9]-Εργασίες συντήρησης οδών 

     Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 

µε  προϋπολογισµό 112.903,22 ΕΥΡΩ.  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 

2.  Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήµατος.  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10.00΄π.µ.  

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 

Υπουργική Απόφαση αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 11 

Ιανουαρίου 2018. και ώρα 10.00΄π.µ. . 

Το πλήρες κείµενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης διατίθεται στον 

διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   imathia.pkm.gov.gr 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53647, FAX επικοινωνίας 23313 53650 αρµόδιος υπάλληλος για 

επικοινωνία  κος Χατζηβαµβάκης Ευστράτιος.  

3.  ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  στην 

κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και  

      ι)  για µεµονωµένους οικονοµικούς φορείς στην Α2 τάξη και άνω 

      ιι) για ενώσεις οικονοµικών φορέων στην Α1 τάξη µε τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του 

Ν.4412/2016.  

     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 Σ∆Σ, 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. 

Καθώς και οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

4.  Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.258,06 ΕΥΡΩ 

και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 30 ηµερών δηλ. µέχρι 10 Αυγούστου 2018 , µετά την ηµέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι  (6) µήνες. 

5. Το έργο χρηµατοδοτείται από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), µε κωδικό 

2131ΗΜΑ011I∆Π16, προϋπολογισµού 140.000,00 € που εγκρίθηκε µε την  υπ’ αρίθµ. 59/10-04-
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2017(Α∆Α: ΩΟ9Ξ7ΛΛ-39Χ) απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονία µε πίστωση για 

το έτος 2017, 90.000,00 € και για το έτος 2018, 50.000,00€, κατόπιν και της υπ’ αριθµ. Α/Α 1979 Απόφαση 

Ανάληψης Πίστωσης αρ.πρωτ. 262462/2428/28-6-17(Α∆Α: 7ΖΩ07ΛΛ-83Ν) ύψους 90.000,00 € για το 

οικονοµικό έτος 2017. 

6.  ∆εν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 150 του 

Ν4412/16   

7.  Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της   Περιφέρειας      Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

8. Το συνολικό κείµενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. στις 13/12/2017 (Α∆ΑΜ: 

17PROC002414669)  

 

 

 

 

 
  Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ–ΑΗ∆ΟΝΑ  
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