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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισµού παροχής Υπηρεσιών του έργου 
ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ,  
ΥΠΟΕΡΓΟ 41: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2020-2021» Το κείµενο της διακήρυξης έχει ως εξής:   
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού  Προγραµµατισµού  
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας -  ∆ιεύθυνση τεχνικών έργων προκηρύσσει 
Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό παροχής Υπηρεσιών για τον ΕΡΓΟ:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 41: 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΕΤΟΥΣ 2020-2021», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει της τιµής σε ευρώ συνολικά και για τα 8 οικονοµικά αντικείµενα 
(υπηρεσίες), µε την προϋπόθεση η προσφορά να µην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη για κάθε επιµέρους υπηρεσία, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙV (Τεχνικές Προδιαγραφές) την από ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ∆ιακήρυξης δηµοπρασίας  και 
Συστηµικό Αριθµό: 102793  

Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των υπηρεσιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
  
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. όπου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι προσφορές από 
τους οικονοµικούς φορείς.    
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, 
ύστερα από προθεσµία ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 121 
παρ. 1α του N. 4412/2016, ήτοι την ΤΡΙΤΗ 15-12-2020 και ώρα 12:00   

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής 
προσφορών (15-12-2020 και ώρα 12:00), δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα.  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω 
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν. 4412/2016 και στην ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων»   
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου 
.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή, στην Υπηρεσία (∆.Τ.Ε. Π.Ε. Λάρισας (Γραφείο 1.11, 
Πρωτόκολλο, Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου, 412 22, Λάρισα).  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για δέκα (10) µήνες από 
την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 
προσφορές ή αντιπροσφορές. 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η ελληνική.    
Η εγγύηση συµµετοχής ανέρχεται σε 2% επί του προϋπολογισµού της από 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ∆ιακήρυξης δηµοπρασίας χωρίς ΦΠΑ και πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  
Είναι δυνατή η κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή για µεγαλύτερη ποσότητα 
µέχρι 15% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισµού ή για µικρότερη ποσότητα 
µέχρι 50% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισµού, µε πρόταση του αρµόδιου 
γνωµοδοτικού οργάνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 104παρ.1 του Ν. 4412/2016.  
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Ασφαλιστήριο 
Συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης θα δίδονται από τη ∆.Τ.Ε. 
Π.Ε. Λάρισας (Γραφείο 1.26, Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου, 41222, Λάρισα, τηλ. 
2413506426 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
Η ∆ιακήρυξη είναι διαθέσιµη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση  www.thessaly.gov.gr  
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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