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�ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ �ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η �ιεύθυνση Τεχνικών Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας  �ιακηρύσσει συνοπτικό �ιαγωνισµό µε 

σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, εφόσον το 

προσφερόµενο είδος είναι αποδεκτό και σύµφωνο µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την Προµήθεια 800 

τόνων άλατος για τις ανάγκες της Π.Ε. Λάρισας προϋπολογισµού € 74.400,00 ( συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. ), σύµφωνα µε τα παρακάτω : 

 

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/1999) 

3. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των 

φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει µε την προσθήκη 

του Ν.3801/04.09.2009 (ΦΕΚ A’ 163) Άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και 

Ευθύνη» Άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη 

δηµοσίων συµβάσεων».  

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως 

                                                      
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

1: 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ 
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ »  
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ  2018 » 
ΣΑΕΠ 517-2016ΕΠ51700002   
74.400,00 € 
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τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2-2012), το άρθρο 238 του Ν. 

4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) και το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (Α’ 237), ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Ανοικτή διάθεση 

και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση 

του Ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

10. Το υπ΄αριθµ 4584/30-9-2016 της Γεν ∆ιευθ. ∆ηµ. Συµβάσεων/ ∆/ΣΗ Νοµικών Υπηρεσιών 

τµήµα Μελετών, της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

11. Τις διατάξεις του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005. 

12. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δηµόσια έγγραφα και στοιχεία». 

13. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194 /22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες». 

14. Τις διατάξεις του Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27.12.2010) « Οργανισµός Περιφέρειας 

Θεσσαλίας».  

15. Την αριθµ. 12179/2-7-2014 (ΦΕΚ 1893/Β΄/11-7-2014) ) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός 

ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα 

καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». 

16. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων και 

αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης.  

17. Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη Περ. Θεσσαλίας στους 

αρµόδιους ∆/ντες- Προϊσταµένους µε το ΦΕΚ 2688/8-10-2014 ΤΕΥΧΟΣ Β. 

18. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

19. Την µε αρ. πρωτ. 2285/24-10-2017 (Α∆Α: Ω2Ο37ΛΡ-19Ρ) Α∆ΑΜ REQ003891092 2018 10 24  

Έγκριση ∆ιάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου µε Κ.Α. 2016ΕΠ51700002 της 

ΣΑΕΠ517 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ-ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. 

ΛΑΡΙΣΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2018» 

20. Την υπ’ αριθ. 1990/2018 πρακτικό 41ο/1-11-2018 (Α∆Α: Ψ4ΓΓ7ΛΡ-5Χ1) απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης 

21. Το γεγονός ότι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής  Ενότητας Λάρισας 

παρέχει, µε ηλεκτρονικό µέσο και από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης, ελεύθερη, 

άµεση και πλήρη πρόσβαση στο πλήρες κείµενό της και συγκεκριµένα στην ιστοσελίδα της, 

www.pthes.gov.gr  





 3

22. Τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας για την προµήθεια άλατος για τον 

αποχιονισµό της χειµερινής περιόδου 2018– 2019. 
 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Β.1. Ο διαγωνισµός είναι Πρόχειρος µε κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, εφόσον το προσφερόµενο είδος είναι αποδεκτό και 

σύµφωνο µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια 

750 τόνων άλατος για τις ανάγκες της Π.Ε. Λάρισας που αφορά τον αποχιονισµό του οδικού 

δικτύου του Νοµού για την χειµερινή περίοδο 2018 – 2019. 

 

Β.2.  Ο �ιαγωνισµός θα γίνει την23η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.00 π.µ. ( 

λήξη επίδοσης προσφορών) στο Γραφείο 1.26 της �ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Λάρισας, ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής . 

 

Β.3.  Ο διαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Κ.Π.Δ. και οι συµµετέχοντες  για να 

γίνουν δεκτοί σ’ αυτόν,  πρέπει  να  υποβάλλουν  τα  εξής  δικαιολογητικά : 

   

     1.-  α.)  Φάκελο   προσφοράς   στον οποίο  θα  αναγράφονται τα παρακάτω : 

  1.-  Φάκελος  Προσφοράς 

  2.-   Ο  τίτλος  του  έργου 

  3.-   Ο  πλήρης  τίτλος  της  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  τον  διαγωνισµό 

  4.-    Η  ηµεροµηνία  διεξαγωγής  του  διαγωνισµού 

  5.-    Τα  στοιχεία  του  προσφέροντος 

 

 β.) Μέσα  στο  κυρίως  Φάκελο  θα υπάρχουν έξι (6) σφραγισµένοι υποφάκελοι : 

 1.-  Φάκελοι  �ικαιολογητικών  Συµµετοχής - Πρωτότυπα 

και Αντίγραφα ( 2 φάκελοι )  

  2.-   Φάκελοι  Οικονοµικής  Προσφοράς – Πρωτότυπο και 

αντίγραφο ( 2 φάκελοι )   

  3.-  Φάκελοι Τεχνικών Προδιαγραφών – Πρωτότυπα και 

αντίγραφα ( 2 φάκελοι )  

 

  2.- �ικαιολογητικά  Συµµετοχής   

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 

αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά: 

1.  Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό  2%, 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ. ( € 1.488,00) . 
 
Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 
 
Ι.   Την σχετική διακήρυξη , την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά. 
ΙΙ. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η  εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον  

επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς). 
 
Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: 
 
(1) την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει το ορισµένο ποσό µετά 
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από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, 
(2) τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, 
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, 
(4) την ηµεροµηνία έκδοσής της, 
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
 
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
προµηθευτή από την Υπηρεσία. 

2.  Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε µορφή επιστολής προς τη �/νση Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε. Λάρισας , όπου   θα   αναφέρονται   τα   βασικά   στοιχεία   (επωνυµία, διεύθυνση, 

τηλέφωνο επικοινωνίας, fax και e-mail) του υποψήφιου Ανάδοχου ή στην περίπτωση 

ένωσης,   των   φορέων  που  απαρτίζουν  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο,  την έκταση /ποσοστό και 

το είδος συµµετοχής τους στο έργο. Παράλληλα θα αναφέρεται ότι δίνεται η συγκατάθεση για 

τη διακίνηση εγγράφων µέσω του αριθµού (ή των αριθµών σε περίπτωση  ένωσης  εταιριών)  

τηλεοµοιοτυπίας (fax) που δηλώνεται  στην  αίτηση.  Η αίτηση  θα  υπογράφεται  από το νόµιµο 

εκπρόσωπο του υποψήφιου Ανάδοχου ή σε περίπτωση σύµπραξης από τους νόµιµους 

εκπρόσωπους όλων των συµµετεχόντων στη σύµπραξη. 

3. Υπεύθυνη  δήλωση του Ν.1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά 

συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης  

(Γενικοί  και   Ειδικοί  Όροι - Παραρτήµατα),  της  οποίας ο υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση, 

και ότι η υποβαλλόµενη προσφορά του καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης προµήθειας 

και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

 

1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού 

2) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

     α) δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 

(i) συµµετοχή    σε   εγκληµατική    οργάνωση,     

     (ii)    δωροδοκία,     

     (iii)    απάτη, 

     (iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα 

του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη προκήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

      β)δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης       

πτώχευσης. 

     γ) είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

      δ) είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, 

      ε) (Για Νοµικά πρόσωπα) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, 

επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
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εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο   

για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

3) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των  

δικαιολογητικών κατακύρωσης που απαιτούνται και περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 

2 του Π� 118/07. 

5. Υπεύθυνη  δήλωση του  Ν. 1599/1986  µε θεώρηση γνησίου  υπογραφής ή  ένορκη 

δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος:  

(α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα  

(β) δεν έχει αποκλεισθεί, από διαγωνισµούς του Ελληνικού Δηµοσίου µε απόφαση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ Εµπορίου) (για αλλοδαπούς από αντίστοιχη αρχή) 

(γ) δεν απώλεσε το δικαίωµα να συµµετέχει σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης 

Δηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 

συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

6. Παραστατικό  εκπροσώπησης στην  περίπτωση   που  οι   προσφέροντες συµµετέχουν στους 

διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους. 

 

         3.- Φάκελοι  Οικονοµικής  Προσφοράς ( Πρωτότυπο και Αντίγραφο )  

 

 Θα είναι σφραγισµένοι και θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος καθώς και ο τίτλος 

της Προµήθειας και ο φορέας που απευθύνεται ο �ιαγωνιζόµενος.  

Μέσα στον κάθε φάκελο θα υπάρχει το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας στο 

οποίο ο �ιαγωνιζόµενος θα αναγράφει την προσφερόµενη τιµή µονάδος χωρίς Φ.Π.Α.(€/τόνο), 

το όλο τίµηµα  της  Προµήθειας ( χωρίς Φ.Π.Α.) , τον Φ.Π.Α. και το σύνολο, ξεχωριστά. 

 Η  ισχύς  της  Οικονοµικής  Προσφοράς  θα  είναι  για  90  ηµέρες . 

 

 

     4.- Φάκελοι  Τεχνικής  Προσφοράς ( Πρωτότυπο και Αντίγραφο )   

 

     Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχονται επίσηµα πιστοποιητικά ( ή επικυρωµένα 

φωτοαντίγραφα ) που θα αποδεικνύουν την ποιότητα των προσφερόµενων υλικών.    

 

        5.-  Τεχνικές Προδιαγραφές  

         

    Το προσφερόµενο αλάτι θα είναι  χύµα µε τις παρακάτω ειδικές προδιαγραφές : 

1. υψηλή περιεκτικότητα σε NaCl ( NaCl > 99% επί ξηρού δείγµατος )  και  

2. ειδική κοκκοµετρία ( 1mm < d < 5 mm σε ποσοστό 80 % ) 

  

 

         6.-  Κατακύρωση - Προσφερόµενη ποσότητα  

 

Ο �ιαγωνισµός αφορά την προµήθεια 800 τόνων άλατος για τις ανάγκες αποχιονισµού της 

χειµερινής περιόδου 2017-2018, συνολικού ποσού 74.000,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. µε δυνατότητα αύξησης 30% ή µείωσης 50% της τελικής ποσότητας σύµφωνα µε το 

άρθρο 21 του Π.�. 118/2007 ( Κ.Π.Δ.) .  

 

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ευκρινείς και αναλυτικές. 
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Κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας  και την τελική επιλογή του προµηθευτή αποτελεί η 

χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, εφόσον τα προσφερόµενα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές 

που αναφέρονται στις  Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω. 

 

Η ανάδειξη του προµηθευτή θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας  ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του �ιαγωνισµού. 

 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού και µέσα σε 20 ηµέρες από την πρόσκληση υποχρεούται ο 

αναδειχθείς ως προµηθευτής να προσέλθει στη �ιεύθυνση Τεχνικών Έργων για την προσκόµιση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης στον οποίο θα περιλαµβάνονται δύο (2) µικρότεροι 

υποφακέλοι όπου στον έναν εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ», και µέσα θα 

υπάρχουν όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ενώ στον άλλο θα αναγράφεται η 

λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ», και θα περιλαµβάνονται τα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, όπως αυτά κατά σειρά αναφέρονται παρακάτω: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, (Αφορά Φυσικά Πρόσωπα,) 

 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. (Αφορά Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα,) 

 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το  οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Αφορά Φυσικά και Νοµικά 

Πρόσωπα,) 

 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού, και αφετέρου   ότι  εξακολουθούν  να   παραµένουν  εγγεγραµµένοι   µέχρι  της  

επίδοσης της  ως  άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 

επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του 

�ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.  (Αφορά Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα,) 

 

(5) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (για Ε.Π.Ε., 

Ο.Ε. και Ε.Ε από αρµόδιο τµήµα του  Πρωτοδικείου της έδρας τους και για Α.Ε.  από την 

αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας 

είναι εγγεγραµµένη ), ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει 

(για Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε από αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας τους και για 

Ανώνυµες εταιρίες από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της), ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(µόνο για αλλοδαπά νοµικά  πρόσωπα)  (Αφορά Νοµικά Πρόσωπα,) 

 

(6) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες 
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(Α.Ε.) και για τον πρόεδρο του �ιοικητικού  Συµβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισµού. (Αφορά 

Νοµικά Πρόσωπα) 

 

(7) �ικαιολογητικά  σύστασης  (Αφορά   Νοµικά Πρόσωπα) / Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι  ο 

Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. (Αφορά Συνεταιρισµούς) 

Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση. Οι αλλοδαποί και 

τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα θα προσκοµίσουν ισοδύναµα µε τα ακόλουθα έγγραφα, αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής 

τους. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση 

του προµηθευτή που γίνετε ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του 

προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

Tο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην 

αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης την ηµεροµηνία και ώρα που 

ορίζεται από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή �ιαγωνισµού θα υποβάλει τα Πρακτικά και 

όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, στην Οικονοµική Επιτροπή που διατηρεί το 

δικαίωµα να αποφασίσει για την κατακύρωση της προµήθειας. 

Μετά την Κατακύρωση αποστέλλεται στον ανάδοχο σχετική ανακοίνωση στην οποία 

επισυνάπτεται σχέδιο Σύµβασης προµήθειας. Μέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών 

από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης προσκοµίζοντας τη χρηµατική Εγγύηση καλής 

εκτέλεσης του έργου ποσοστού 10% χωρίς το ΦΠΑ. 

Στην περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και επιβάλλονται οι 

καθοριζόµενες από το νόµο κυρώσεις. 

 

(8) Η Προµήθεια των υλικών θα γίνεται σε ποσότητες που ζητούνται κάθε φορά από την �/νση 

Τεχνικών Έργων, θα συνοδεύονται δε κάθε φορά από επίσηµα πιστοποιητικά όσον αφορά την 

ποιότητά τους.  

 

Η µεταφορά θα γίνεται µε έξοδα και ευθύνη του αναδόχου Προµηθευτή. 

Η παράδοση θα γίνεται σε αποθήκες και συγκεκριµένα  

 

• Στην Ελασσόνα σε εργοτάξιο της �ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων και για 250 t. περίπου . 

• Στην Λάρισα σε εργοτάξιο της �ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων επί της οδού Φαρσάλων και 

για 450 t. Περίπου.  

• Στα Φάρσαλα και συγκεκριµένα στην είσοδο Φαρσάλων στην διασταύρωση προς όρια 

Ν. Μαγνησίας και Φθιώτιδος για 100 t. Περίπου..   

Η µεταφορά θα γίνει χωρίς καµία επί πλέον οικονοµική επιβάρυνση της Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας . 

Στις παραπάνω περιοχές θα δύναται να γίνεται η αυξοµείωση των ποσοτήτων παράδοσης 

ανάλογα µε τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες . 
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Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα στο όνοµά του, σε βάρος 

του Προϋπολογισµού της Π.Ε. Λάρισας , βάσει Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής 

και των Τιµολογίων του Προµηθευτή. 

 

Το αντίτιµο της προµήθειας υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις και σε φόρο επί της καθαρής αξίας. 

Ο Φ.Π.Α. δεν υπόκειται σε κρατήσεις. 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων, στο site της περιφέρειας Web: 
http://www.thessaly.gov.gr καθώς και η Περίληψή της . 

                             

                    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   

             Λάρισα  9/11/2018                                                   

  

                                 

         ΕΛEΓXΘHKE                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ  

  Λάρισα   9/11/2018                                            Πολ. Μηχανικός Τ. Ε. µε Β βαθµό   

Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος    

  Συγκοινωνιακών  Έργων                                          

  

              Θ E Ω P H Θ H K E   

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ�ΟΠΟΥΛΟΣ          Λάρισα   9/11/2018                                                    

    Τοπ. Μηχανικός µε A’β               

      

      Ο �ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

          �ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων         

         

    

 

            ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ  

                                              Πολ. Μηχανικός µε A’β   

    

 

 

Λάρισα   9/11/2018                                                    

 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΣ   ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ    




