
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

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

την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή – Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού 
& Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» με 
προϋπολογισμό 650.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: 50232000-0. «Συντήρηση εγκαταστάσεων 
δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών» 
1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με  προϋπολογισμό 524.193,55 €  ΕΥΡΩ.  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ,  απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση ) 

2. 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 με  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/09/2021, ημέρα Τρίτη  και 
ώρα 09:00πμ. 
Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , της με αρ. 166278/30-
06-2021  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 2813 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 
 Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών δημοπράτησης διατίθεται 
στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  Α/Α 
180281 , καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:   imathia.pkm.gov.gr 
 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53640, FAX επικοινωνίας 23313 53650 αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία  κ. Γεράσιμο Ξαγοράρη. 
 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών     που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»    και που είναι 
εγκατεστημένα σε : 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7  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. 

 
Καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
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άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του αρθρου 76  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
 
 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.483,87 

ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι  06/11/22, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατριών  
(13) μήνες. 

4. Το εν προκειμένω έργο , προϋπολογισμού 650.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. χρηματοδοτείται  από 
πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας χρηματοδοτούμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους όπως εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 35/4-06-21(ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) απόφαση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 
επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους 2021 στο  οποίο  έχει  
περιληφθεί  το  έργο  του  θέματος με Κωδικό 2131ΗΜΑ002ΚΑΠ20 και ΚΑΕ  02.02.724. 
9781.α.31 και έχει εγκεκριμένη πίστωση σύμφωνα με την υπ.’ αριθμ. 35/4-06-21(ΩΓΕΠ7ΛΛ-
ΨΑ1) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για το ποσό των 300.000,00€ 
για το έτος 2021.  

5. Έχει εκδοθεί η με Α.Π. 222699(2163)/19-04-21 και Α/Α 2071  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
Πίστωσης 150.000,00 € για το έτος 2021 με ΑΔΑ: 9ΧΝ67ΛΛ- & ΑΔΑΜ: 21REQ008490616 2021-
04-19 και αριθμό καταχώρησης α/α 2017 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ο.Υ. 
της ΠΚΜ. 

6. Επίσης έχει εκδοθεί Α.Π.  347708(3113)/17-06-2021 και Α/Α 2515  Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης Συμπληρωματικής Πίστωσης 150.000,00 € για το έτος 2021 με ΑΔΑ: Ψ1667ΛΛ-ΖΔΓ 
& ΑΔΑΜ: 21REQ008783169 2021-06-18  και αριθμό καταχώρησης α/α 2557 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ο.Υ. της ΠΚΜ..   

6.   Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
150 του Ν.4412/16   

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

8.   Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 04-08-21(ΑΔΑΜ: 
21PROC009032163 2021-08-04) 

 
Βέροια,  29/06/2021 

 
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ  
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