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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 

 
ΜΕΤΡΟ 4 

«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, 

τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» 
ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» 

 
             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Του υποέργου Νο 2:  

 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από 
Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering).» 

της πράξης: 

«ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ 
ΝΑΟΥΣΗΣ» 

 
Ο Δικαιούχος Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ διακηρύττει ότι την 08 του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Υ/δνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ημαθίας 
θα διεξαχθεί με  Διεθνή Ανοικτή Διαδικασία, Δημοπρασία μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν4412/2016(Ά 147) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, για 
την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)».  
 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του υποέργου είναι: 0016050846 και πρόκειται για το υποέργο Νο 2 με τίτλο «Προμήθεια 
και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα 
Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)», της πράξης «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» 
 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της προμήθειας «Προμήθεια και Εγκατάσταση 
Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp 
(virtual net metering)» με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης Φ2.2.3/34/137041(528) από την Υποδ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Ημαθίας, ανέρχεται στο ποσό των 427.870 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 

530.558,80 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Λεωφόρος Στρατού 72 Βέροια και 

από το διαδικτυακό τόπο www. imathia.pkm.gov.gr μέχρι την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η διακήρυξη της προμήθειας έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα τύπου «Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις 
Προμηθειών με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ». 
 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:  
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. 

με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 8.550,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δικαιούχο, ΠΕ Ημαθίας .Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τους όρους της παρούσας 
Διακήρυξης. 
Η προθεσμία περάτωσης της προμήθειας είναι έξι (6) μήνες. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2020ΣΕ08210008 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο: ΠΕ Ημαθίας αρμόδιος 
υπάλληλος Τεμιρτζόγλου Βασίλειος (τηλ.: 2331353603 Φαξ: 2331353650 ) και την Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της 
ΠΕ Ημαθίας  τηλ.: 2331353631  Φαξ: 2331353650), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

 Βέροια, 22 Δεκεμβρίου 2020 
  

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ KENTΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
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