
 

 
                                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

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

Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει της τιμής για την παροχή γενικών 

υπηρεσιών με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022».- CPV: [90620000-9]-

Υπηρεσίες εκχιονισμού, προεκτιμώμενης αμοιβής 275.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)  

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.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 3-10-2019 και ώρα 15:00  

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. 56902/215/19-5-17 (ΦΕΚ 1924
Β 

/2-6-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 8-10-

2019 και ώρα 10:00 πμ. 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 19-8-2019 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριθμός αποστολής 19-402982-001 

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 53641, FAX επικοινωνίας 23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για 

επικοινωνία  κος Χατζηιωαννιδης Βασίλης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και λήγει στις 31-12-2022. Η 

σύμβαση μπορεί να παραταθεί κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι την 30
η
 Απριλίου 2023, εφόσον αυτό κριθεί 

αναγκαίο από την υπηρεσία, και δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.    

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 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. 

Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους των 4.435,48 ευρώ. 
και ισχύ τουλάχιστον εννέα  (9) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι 2-8-2020 , μετά την ημέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα  (9) μήνες 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

Αρ.πρωτ. Φ2.3.3/35/490680(1850) 
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Η παροχή υπηρεσίας χρηματοδοτείται από ο ΣΑΕΠ 508  του ΠΔΕ 2019 - ΣΑ 48685/7-5-19 (ΑΔΑ: 

Ψ65Ν465ΧΙ8-Υ9Φ) Η δαπάνη βαρύνει το έργο «Αποχιονισμός Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της 

Π.Κ.Μ. (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800026)» για την υλοποίηση του υποέργου (Παροχή γενικών 

υπηρεσιών) «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022». 

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

Μακεδονίας. 

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 20-8-2019 (ΑΔΑΜ: 

19PROC005449743)  

 

 

 

 

 
 

Βέροια ………………..2019 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 
 
 

 
 

Χατζηιωαννίδης Βασίλης 
Πολ.Μηχ. Τ.Ε. με Α’ βαθμό  

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η Αναπλ. Προϊστάμενη 
Συγκοινωνιακών Έργων Υποδ/νσης 

Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας 
 
 
 

Νοβάκη Φωτεινή 
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. με Α’ βαθμό 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 Η Αν. Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης  
 Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας 

καα 
 
 

Νοβάκη Φωτεινή 
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. με Α’ βαθμό 

 

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ  
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