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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ: Π.Ε ΗΜΑΘΙΑ 

 

 

 
 
 
 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» 

 

 
ΜΕΣΡΟ 4 

«Επενδφςεισ ςε υλικά ςτοιχεία του ενεργητικοφ» 
ΤΠΟΜΕΣΡΟ 4.3: «τήριξη για επενδφςεισ ςε υποδομζσ που ςυνδζονται με την ανάπτυξη, 

τον εκςυγχρονιςμό ή την προςαρμογή τησ γεωργίασ και τησ δαςοκομίασ» 
ΔΡΑΗ 4.3.1: «Τποδομζσ εγγείων βελτιώςεων» 

 
             Η πίςτωςη προζρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 – 2020» με 
ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

τησ πράξησ: 

«ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ-ΣΗΛΕΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΔΕΤΗ ΣΟΕΒ 
ΒΕΡΟΙΑ» 

 
Ο Δικαιοφχοσ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑ διακθρφττει ότι τθν 31 του μηνόσ  Μαρτίου του ζτουσ 2021 ημζρα Σετάρτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λιξθ παράδοςθσ των προςφορϊν) ςτα γραφεία τησ Τ/δνςησ Σεχνικών Ζργων ΠΕ Ημαθίασ κα 
διεξαχκεί με  Διεκνι Ανοικτι Διαδικαςία, Δθμοπραςία μζςω Ε..Η.Δ.Η. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν4412/2016(Ά 147) όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, για 

τθν προμικεια με τίτλο: «ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ-ΣΗΛΕΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΔΕΤΗ ΣΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑ».  

 

Ο κωδικόσ Ο.Π..Α.Α. τθσ πράξθσ είναι: 0016054240 και πρόκειται για τθν πράξθ με τίτλο «ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ-ΣΗΛΕΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΔΕΤΗ ΣΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑ»,  

 
 
Ο προχπολογιςμόσ των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν τθσ προμικειασ «ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ 
ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ-ΣΗΛΕΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΔΕΤΗ ΣΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑ» με βάςθ τθ μελζτθ με αρικμό 
κεϊρθςθσ Φ2.2.3/31/198088(784) 28-03-19 από τθν Τποδ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ ΠΕ Ημακίασ, ανζρχεται ςτο 

ποςό των 1.774.021,54 ΕΤΡΩ (χωρίσ Φ.Π.Α.) και ςτο ποςό των 2.199.786,71 ΕΤΡΩ (με Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ, να παραλαμβάνουν τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ 

(Διακιρυξθ, υγγραφι Τποχρεϊςεων κ.λ.π.) από τθν ζδρα του Δικαιοφχου Λεωφόροσ τρατοφ 72 Βζροια και 

από το διαδικτυακό τόπο www. imathia.pkm.gov.gr  μζχρι τθν καταλυτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορών. 

Η διακιρυξθ τθσ προμικειασ ζχει ςυνταχκεί κατά το υπόδειγμα τφπου «Τπόδειγμα Διακιρυξθσ για υμβάςεισ 
Προμθκειϊν με Ανοιχτι Διαδικαςία μζςω ΕΗΔΗ». 
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το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί: 
1. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 

εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ 

 3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  ε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ 

ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ορίηεται ςε 2 % επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ  Φ.Π.Α. 

με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ δθλαδι 35.480,00 ΕΤΡΩ και θ ςχετικι εγγυθτικι επιςτολι κα απευκφνεται 

προσ το Δικαιοφχο, ΠΕ Ημακίασ .Η ιςχφσ τθσ κα είναι τουλάχιςτον τριάντα (30) θμερϊν, μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ .Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, που 
προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κακϊσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ. 
Η προκεςμία περάτωςθσ τθσ προμικειασ είναι δώδεκα (12) μήνεσ (9 μινεσ για τθν παράδοςθ και 3 μινεσ για 
τθν δοκιμαςτικι λειτουργία και τθν τεκμθρίωςθ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ). 
 
Το ζργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 - 2020" με 
ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ςυγκεκριμζνα από την ΣΑ 082/1. 
Ο Κωδικόσ ΣΑΕ του ζργου είναι 2020Ε08210008 
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιοφχο: ΠΕ Ημακίασ αρμόδιοσ 
υπάλλθλοσ Σεμιρτηόγλου Βαςίλειοσ (τθλ.: 2331353603 Φαξ: 2331353650 ) και τθν Τποδ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ 
ΠΕ Ημακίασ  τθλ.: 2331353631  Φαξ: 2331353650), τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
 
 
 

 Βζροια, 12 Ιανουαρίου 2021 
H ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KENTΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
 
 
 
 
 

ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΙΑΔΟΤ ΑΘΗΝΑ  
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