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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: 6/2020
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 72
Πόλη: ΒΕΡΟΙΑ
Κωδικός NUTS: EL521 Ημαθία
Ταχ. κωδικός: 59131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtei@imathia.pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2331353641
Φαξ:  +30 2331353650
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://imathia.pkm.gov.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αριθμός αναφοράς: 6/2020

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90522400 Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:dtei@imathia.pkm.gov.gr
http://imathia.pkm.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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Η παροχή υπηρεσίας αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς και αυτών 
που έπειτα από σχετική εντολή της Υπηρεσίας, είναι πιθανό να γίνει παρέμβαση και δεν ορίζονται παρακάτω.
Στα πλαίσια της παρούσας παροχής υπηρεσιών προβλέπεται καθαρισμός τμημάτων ρεμάτων, χειμάρρων, 
ποταμών (ανοιχτών και κλειστών) και οχετών στα οποία υφίσταται κίνδυνος πλημμύρας, δηλαδή απομάκρυνση 
φερτών υλικών και απορριμμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των 
ομβρίων.
Ιδιαίτερα οι εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά αφορούν εργασίες που θα γίνουν με σκοπό την 
αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων άνευ μεταβολής της οριζοντιογραφικής χάραξης του 
ρέματος και στα τμήματα κάτω από υφιστάμενα τεχνικά έργα διάβασης ρεμάτων (οδικές γέφυρες, κυβωτοειδής 
οχετούς, σωληνωτά, ιρλανδικές γέφυρες κ.α ) και στα σημεία συναρμογής αυτών με την εκατέρωθεν κοίτη.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 322 580.65 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45246410 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL521 Ημαθία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η παροχή υπηρεσίας αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς και αυτών 
που έπειτα από σχετική εντολή της Υπηρεσίας, είναι πιθανό να γίνει παρέμβαση και δεν ορίζονται παρακάτω.
Στα πλαίσια της παρούσας παροχής υπηρεσιών προβλέπεται καθαρισμός τμημάτων ρεμάτων, χειμάρρων, 
ποταμών (ανοιχτών και κλειστών) και οχετών στα οποία υφίσταται κίνδυνος πλημμύρας, δηλαδή απομάκρυνση 
φερτών υλικών και απορριμμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των 
ομβρίων.
Ιδιαίτερα οι εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά αφορούν εργασίες που θα γίνουν με σκοπό την 
αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων άνευ μεταβολής της οριζοντιογραφικής χάραξης του 
ρέματος και στα τμήματα κάτω από υφιστάμενα τεχνικά έργα διάβασης ρεμάτων (οδικές γέφυρες, κυβωτοειδής 
οχετούς, σωληνωτά, ιρλανδικές γέφυρες κ.α ) και στα σημεία συναρμογής αυτών με την εκατέρωθεν κοίτη.
Εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι:
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση οποιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη 
απόθεση των προιόντων εκσκαφών. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν σε μικρή κλίμακα με σκοπό την αποκατάσταση 
των ρεμάτων στην αρχική τους κατάσταση αποκλειόμενης της μεταβολής της οριζοντιογραφικής χάραξης αυτών.
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση οιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού. Με τη φόρτωση των 
προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Με τον όρο καθαρισμός δεν νοείται αλλοίωση αλλά «απελευθέρωση» της διατομής του ρέματος από φερτούς 
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χωμάτινους όγκους που αδυνατίζουν τη διατομή του ρέματος και αποτελούν δυνητικά εστία δημιουργίας 
καταστρεπτικού πλημμυρικού συμβάντος.
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, μπάζα ή απορρίμματα. Με τη φόρτωση των 
προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα εκσκαφής ή καθαρισμού δεν μπορούν να διατεθούν διαφορετικά, αυτά θα 
αποτίθενται – μετά από έγκριση της Υπηρεσίας- σε χώρους υποδοχής, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Για τη συγκεκριμένη εργασία θα τηρηθούν, οι πάγιες διατάξεις προστασίας 
του περιβάλλοντος (π.χ. διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και τη διάθεση αποβλήτων 
εκσκαφών και κατεδαφίσεων) σύμφωνα με την Αριθμ.36259/1757/Ε103 ΦΕΚ 1312/2010 «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ).
Άρση καταπτώσεων - Καθαρισμός τεχνικών ομβρίων και τάφρων
Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του έργου 
από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις θέσεις που θα υποδειχθούν με ή χωρίς υποβοήθηση 
μηχανικών μέσων. Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στη μελέτη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 322 580.65 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα κοινοποίησης από την Εφορία Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας των εντεταλμένων οργάνων που θα παρακολουθούν τις αρχαιολογικές έρευνες

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
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III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/10/2020
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/10/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/09/2020

mailto:president@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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