
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Λ. Στρατού 72 – Βέροια Τ.Κ. 59100
Αρ. πρωτ. Φ2.3.3/35/187/55914/14-2-2017

                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

           Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να προβεί
στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων και ενίσχυση αναχωμάτων
αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας», με προϋπολογισμό 190.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.       

Καλεί  τους ενδιαφερόμενους  οικονομικούς  φορείς   να επιδώσουν προσφορές σε  Ηλεκτρονικό
Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης
τη 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  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι  την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που  ορίζει  η  παρούσα,  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.)», και τον Ν.4412/16.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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Η ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η 10-2-2017
(Παρ.4 άρθρο 66 του Ν.4412/16) 
Η  παροχή  Υπηρεσίας  χρηματοδοτείται  από  το  πρόγραμμα  επενδυτικών  δαπανών   ΚΑΠ2016
Κωδ. 2131ΗΜΑ026ΚΑΠ15
Η πληρωμή θα γίνει με το νόμισμα του Ελληνικού κράτους (EURO) και στο ίδιο νόμισμα θα
αναφέρεται η προσφορά.
Οι διατάξεις που διέπουν την προμήθεια είναι αυτές του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ
87/τ.Ά/07-06-2010) και του Ν.2286/95, Ν.2362/95, τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74Α΄/26-
03-2014) «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992 (Α΄  161)  και
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λοιπές ρυθμίσεις» και τον Ν4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ).  

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:
   α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή
   β) Οι Συνεταιρισμοί
   γ) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
   δ) Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και 
β)  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  -  Διαδικτυακή  πύλη
(www.promitheus.gov.gr).

Η προσφορά θα δεσμεύει τον διαγωνιζόμενο για έξι  (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  οικονομική Επιτροπή .

                                                                                        

    

/των Μηχανικός 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Κ.Μ.

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά
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