
 
                                                     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 «Κοπή χόρτων και επικίνδυνων δέντρων-Απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και 

καθαρισμός δρόμων και πρανών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας» - CPV: - 77312000-0 (Υπηρεσίες 

εκκαθάρισης από αγριόχορτα), 77312000-1 (Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων), 77341000-2 (Κλάδεμα δέντρων), 

77342000-9 (Κλάδεμα θάμνων), 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων), προϋπολογισμού 350.000,00€ (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 14/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως άρθρα 36 και 37 

και την υπ΄αριθμ. 64233/08-06-2021 (Β΄2453/09-06-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 

(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Παρασκευή 17/06/2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 29/04/2022 και 

δημοσιεύτηκε στις 04/05/2022 με αριθμό δημοσίευσης 2022/S 087-236434 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

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 160220 καθώς επίσης και στο 

διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): imathia.pkm.gov.gr 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53642, email επικοινωνίας: bonanou.v@imathia.pkm.gov.gr αρμόδιος 

υπάλληλος για επικοινωνία  κα Μπονάνου Βασιλική   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, 

με μονομερή δικαίωμα της Υπηρεσίας παράτασης για μέχρι 12 μήνες ¨δικαίωμα της προαίρεσης”, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης.    

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, 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. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

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

 

 

Αρ. πρωτ.: Φ2.3.3/34/284434(1038)/05-05-2022 
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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 5.645,16 ευρώ. 
και ισχύ τουλάχιστον Δώδεκα (12) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι 14/07/2023, μετά την ημέρα διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Δώδεκα (12) μήνες 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας παροχής είναι το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022, με κωδικό έργου Ε.Π. 2131ΗΜΑ002ΙΔΠ21 και Κ.Α.Ε. Εξόδου 721.9781.α.17, 

προϋπολογισμού 350.000,00€ αναλυόμενο για το ποσό των 250.000,00€ για το έτος 2022 και 100.000,00€ για 

το έτος 2023. Εκδόθηκε η Α/Α 1288 με αρ. πρωτ. 80278(657)/09-02-2022 απόφαση ανάληψης πίστωσης 

(ΑΔΑΜ:22REQ010029706, ΑΔΑ:62IZ7ΛΛ-291) και Καταχωρήθηκε με α/α 1229 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής 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 05-05-2022 (ΑΔΑΜ: 

22PROC010492493)  

 

 

 

Βέροια,         05-05-2022 

 

 
                  Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε & Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε      

Η αν/τρια προϊσταμένη τμ. 

Συγκοινωνιακών Έργων 

 

 

 

Βασιλική Μπονάνου 

          Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

   

 

 

 
 

 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Ο αν/της προϊστάμενος της Υποδ/νσης  

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας 

 

 

 

Βασίλειος Τεμιρτζόγλου 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ  

 

 

 

 

 
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ KENTΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ  
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