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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

              ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  36/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική 
διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 
1.000.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού 
συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) στο χώρο «ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί» της www.promitheus.gov.gr με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ 195884), καθώς και στην επίσημη σελίδα 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της 
Υπηρεσίας/Διακηρύξεις». 

2. Πληροφορίες παρέχονται από: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, οδός 
Μπλατσούκα 24 Καρδίτσα, τηλ.: 2441354907, fax:24413-54902, e-mail: tech.kard@thessaly.gov.gr

3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/03/2023 ημέρα Τρίτη 
και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. 

4. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/04/2023 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00π.μ.. 

5. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση τη τιμή και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
κατασκευή υδραυλικών έργων και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, 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 και 5 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. 
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7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.130,00 € και 
ισχύ τουλάχιστο 13 μήνες + 30 ημέρες, από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι 13 μήνες.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοχτώ μήνες (18) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

9. Κωδικός CPV: 45247230-1 και Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία – Καρδίτσα, Τρίκαλα) 

10. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ817 (Κ.Α. 2018ΕΠ81700002). 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 



ΑΔΑ: ΨΠΖΚ7ΛΡ-1Μ4


		2023-03-02T11:02:25+0200


		2023-03-02T12:50:25+0200
	Athens




