
                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αρ.  Πρωτ.: 1682/74616    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
 

 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΑΝΟΙΚΤΗΣ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με    
     Ταχυδρομική διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 31 – Τ.Κ 42132. 

 Κωδικό NUTS: EL-611, 
 Αριθμοί τηλεφώνου:243135157171, 2431051565 
 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431351510, 2431351564 
Ηλεκτρονική Δ/νση ( email): techerg.trik@thessaly.gov.gr 
Ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr 

 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία  μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και των Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ/7-6-10), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α) και Ν. 4320/2015 
(ΦΕΚ 29Α) και της απόφασης Αρ. 83010/4098/2017 (ΦΕΚ 2710Β/2017), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν,  καθώς και την αρ. 373/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, του αναφερομένου στην παράγραφο 7 έργου.   
  

2. Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι: Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου 
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr 

 
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με το Π.Δ. 129/  «Οργανισμός 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» άρθρα 4 και 7 για την υλοποίηση τεχνικών έργων και λοιπές αρμοδιότητες. 

 
4. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Β΄ βαθμού στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές. 

 
5. Κωδικός CPV:  

Υπηρεσίες λειτουργίας  σηράγγων  – {63712320-2} 
 (Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 - Παράρτημα ΙΙ)   
 

6. Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία – Τρίκαλα, Καρδίτσα) 
 

7. Περιγραφή έργου:  
 
ΕΡΓΟ :    «Συντήρηση παρακολούθηση σηράγγων Π.Ε. Τρικάλων (π.κ. 2013ΕΠ01700007)»  
                  με Κ.Α. 2014ΕΠ51700021 της ΣΑΕΠ 517,  
ΥΠΟΕΡΓΟ 24 :  "Συντήρηση – Λειτουργία  Σηράγγων  Οδικού  Δικτύου  ΠΕ  Τρικάλων  2019 " 
 
Με  την  σύμβαση  που  θα  υπογραφεί  για  το  παρόν  έργο  ο  ανάδοχος  θα  εκτελεί : 
 
Α.) την  συντήρηση,  λειτουργία  και  την  αποκατάσταση  των  βλαβών  όλων  των  Η-Μ  εγκαταστάσεων  
των πέντε σηράγγων  που  βρίσκονται  στο  οδικό  τμήμα της αρ. 2 πρωτεύουσας επαρχιακής οδού 
Πύλης - Στουρναρέϊκων - Μεσοχώρας μέχρι την διασταύρωση με την Εθνική Οδό Τρικάλων – Άρτας και 
στο τμήμα Αρματωλικό – Αγίας Κυριακής ήτοι: 
 

  



ΑΔΑ: Ω3Ν97ΛΡ-9ΕΦ



ΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΓΚΡΟΠΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ 
ΠΛΑΚΩΝ ΔΕΗ 

ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΔΕΗ 
ΑΕΤΟΥ ΔΕΗ 

ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ 
ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ 

 
για  να  εξασφαλίζονται  οι  προϋποθέσεις  ασφαλούς  διέλευσης  των  οχημάτων στις σήραγγες, οι 
οποίες ελέγχονται  από  τρία  ανεξάρτητα ΚΕΝΤΡΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ. 
 

8. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 193.548,00 € και Φ.Π.Α. 46.451,52 €, ήτοι συνολικού 
προϋπολογισμού 239.999,52 €. 

 
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 
10.  Προθεσμία περαίωσης έργου ΔΩΔΕΚΑ  (12 ) ΜΗΝΕΣ  από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 
 

11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της παροχής  των Υπηρεσιών που προκηρύσσονται με την παρούσα και καταθέσουν με την 
προσφορά τους και όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Ν.4412/2016 και  
δραστηριοποιούνται 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. 

 
12. Ανοικτή Διαδικασία με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης. 
 
18. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι “η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής”, (άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) παρ. 2α). 
 

19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, λήγει την 7η του μηνός ΜΑΪΟΥ                 
2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π.μ.. 

 
21. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  
 
 β. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  13η  ΜΑΪΟΥ  2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00. 
 
 γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα 

πρόσωπα. 
 

22. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
 



ΑΔΑ: Ω3Ν97ΛΡ-9ΕΦ



24. Χρηματοδότηση από πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας Πρόγραμμα  2014EΠ51700021 της ΣΑΕΠ 
517, σύμφωνα με την  Αριθμ. 2776/14-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΓΑ7ΛΡ-ΚΝΛ, ΑΔΑΜ: 18REQ004191125) 
Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 

 
25.  Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις (Ν.4412/2016- άρθρα 98 και 162)  είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 

 
28.  Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης:  –  

 
29.  Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ. 

 

31. Αύξων Αριθμός Συστήματος του εν λόγω έργου: 72396 
 

13. , 14., 15., 16., 17., 20., 23., 26., 27., 30. : –    
 
 

Τρίκαλα,      /  03  / 2019 
Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 

 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 
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