
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ (τμήμα 2)» 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.  

Αριθμός Διακήρυξης: Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ 1159/2020 (ΑΔΑ 6Ξ6Ξ7ΛΛ-1Υ6) 
Προϋπολογισμός:  3.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (2.419.354,84  ΕΥΡΩ  χωρίς ΦΠΑ) 

1α. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
1β. Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΚΜ/ ΤΣΣΕ, Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ. 54248 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 
[2313331159] Fax: [2313331115], E-mail: [dte@pkm.gov.gr] 
2. Συμβατικά τεύχη – τρόπος απόκτησης: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pkm.gov.gr. 
3. Κωδικός CPV: 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου), 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από 
αγριόχορτα), 77312100-0 (Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων), 77341000-2 (Κλάδεμα δέντρων), 77342000-9 (Κλάδεμα 
θάμνων), 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων) , 77211500-7 (Υπηρεσίες φροντίδας  δένδρων) 
4. Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα, Κωδικός NUTS: EL52 
5. Αντικείμενο Σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης της υπηρεσίας αφορά την συντήρηση πρασίνου και 
εκτελείται σε όλο το μήκος των ερεισμάτων, των πρανών και των νησίδων (κεντρικών νησίδων ή παράπλευρων 
νησίδων όπου υπάρχουν) των Ε.Ο., των ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων τους (μετά των κλάδων, το σύνολο των 
νησίδων τους και των επιφανειών που περικλείονται από τους κλάδους), καθώς και στο σύνολο του παράπλευρου 
οδικού δικτύου τους όπου υπάρχει στα οδικά τμήματα σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

6.  Διαχωρισμός σε τμήματα: ΟΧΙ  
7. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα της προαίρεσης με ή χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα 
με το άρθρο 1.3 της διακήρυξης. 
8. Χρηματοδότηση: Η παρούσα παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων έτους 2020, με κωδικό 2020ΕΠ50800000, ΣΑΕΠ508 ΤΡΟΠ.0 αριθ. πρωτ. 56639/3-6-2020 του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  με ΑΔΑ: 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ 

9. Διάρκεια Σύμβασης: Τριάντα έξι μήνες (36). 
10. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης ορίζονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματα της. Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς: 10 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
11. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού σαράντα  οκτώ 
χιλιάδων τριακόσια ογδόντα  ευρώ (48.380,00 €). Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Δεν προβλέπεται 
χορήγηση προκαταβολής.  
12. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Πρόσκληση, ήτοι 
μέχρι την  05/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οι προσφορές θα 
αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην Πρόσκληση, ήτοι την 12/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. 
13. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνικά  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΔΑ: ΨΣ2Ζ7ΛΛ-Ν67



14. Προδικαστικές Προσφυγές: Για την υποβολή προσφυγών ισχύει το άρθρο 361 του ν.4412/2016 και τα έγγραφα 
της σύμβασης.  
15. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, απεστάλη, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στις 29/09/2020.  
Η προκήρυξη σύμβασης και η Πρόσκληση δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” www.diavgeia.gov.gr.  
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΚΜ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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