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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                     Βέροια 16/11/2021 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                  Διακήρυξη  7/2021  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

«ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων σύναψης συμφωνίας -πλαίσιο για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών που προκύπτουν από τη χρήση των οχημάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανημάτων 

έργου) της ΠΕ Ημαθίας για τα έτη 2022-2023, και συγκεκριμένα : α) για την προμήθεια ειδών συντήρησης 

και επισκευής, (CPV: 34300000-0) β) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 

(CPV:50110000-9) και γ) προμήθειας ελαστικών (CPV: 34350000-5) προϋπολογισμού 219.976,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ». 

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Ταχ. δ/νση: 

Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 59132 Βέροια (Κωδικός ΝUTS: EL521), Τηλ. Επικοινωνίας: 2331350210, e-mail: 

albanidou.a@imathia.pkm.gov.gr, Δ/νση διαδικτύου: imathia.pkm.gov.gr. 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 

Περιφέρεια (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) με κύρια 

δραστηριότητα τις Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ανοιχτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων. 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 34300000-0, 50110000,- 34350000-5 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ημαθίας από εξειδικευμένα συνεργεία, καθώς επίσης η προμήθεια ανταλλακτικών και 

ελαστικών. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο Διαγωνισμός υποδιαιρείται σε 7 Τμήματα -Ομάδες. Προσφορές γίνονται δεκτές ένα 

ή και περισσότερα τμήματα ή και για το σύνολο των τμημάτων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 177.400.00 € πλέον 

ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 219.976,00). 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31/12/2023 με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες. 

εφόσον καλύπτεται οικονομικά από τη δεσμευμένη πίστωση, κατόπιν μονομερούς απόφασης του αρμοδίου 

οργάνου, πριν τη λήξη της και με τους ίδιους όρους. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: : Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν,  

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 
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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, 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. 

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ημαθία. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, 

άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

καθώς και στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής στο διαδίκτυο: imathia.pkm.gov.gr 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: Έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης 

υποβολής των προσφορών. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, 

Πρωτόκολλο Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, 59132 Βέροια. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr    22.11.2021      22.11.2021     8.12.2021, 14:30 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  9/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ: 0,5 % επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, 

ή του τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο που θα ανατεθεί , εκτός ΦΠΑ.  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 4% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ. μόνο εφόσον η αξία της εκτελεστικής σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) 

ευρώ άνευ ΦΠΑ. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 3421/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΩΔ7ΛΛ-1ΩΥ, ΑΔΑΜ: 21REQ009381666) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ: όπως 

αναφέρονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:  143266                   

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  

 ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ7ΧΠ7ΛΛ-ΑΣΥ
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