
  
 

                                                      

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ              

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 13-06-2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.Π.   οικ. 4803 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ &  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Ταχ. ∆/νση : ∆ιοικητήριο  
Τ.Κ. : 412 22  
Πληροφορίες : ∆ηµ. Γκόνης   
Τηλέφωνο : 2413-506 406  
Fax : 2413-506 176 
Email: d.gkonis@thessaly.gov.gr   

ΑΠΟΦΑΣ Η  
Θέµα: Έγκριση µελέτης - τεχνικών προδιαγραφών - παροχής Υπηρεσιών του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ »  
NEO ΥΠΟΕΡΓΟ 9 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ 
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  2019-2020 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ » 

Έχοντας υπόψη: 

α- Την αριθµ. πρωτ. 507/18-04-2019, απόσπασµα πρακτικού 5ο/16-04-2019, απόφαση του περιφερειακού 
συµβουλίου (Α∆Α 61ΧΓ7ΛΡ-ΙΡΤ) που περιλαµβάνει το έργο µε ΚΩ∆. 2016ΕΠ51700002 συνολικού 
προϋπολογισµού 315.000,00 € .  
β- Την µε αρ. πρωτ. 1429/24-05-2019 (Α∆Α:6ΚΑΚ7ΛΡ-∆ΒΠ) Έγκριση ∆ιάθεσης πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου µε 2016ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517 και τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ » ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 9 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  2018-2019 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» και 
αφού είδαµε και τις διατάξεις 

1) Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

2) Του Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222 Α’/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

3) Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε στα ΦΕΚ 200/Α/24-10-2016 
και 206/Α/3-11-2016 και µε το Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 
επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις»  

4) Το Π.∆. 7/31/1/2013 και ειδικότερα το άρθρο 3 .  

αποφασίζουµε  

και εγκρίνουµε  

1. Την εν θέµατι µελέτη , όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της  Π.Ε. Λάρισας, συνολικού 
προϋπολογισµού 315.000,00 €. 

2. Την δηµοπράτηση του ανωτέρω έργου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
1. Φάκελος έργου 
2. Χρονολογικό Αρχείο 

            ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΙΑΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ µε Α΄β 



  
 

 
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ &  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» ¨ NEO ΥΠΟΕΡΓΟ 9 : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2019-2020  ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 254.032,26 € (πλέον ΦΠΑ)  

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 315.000,00 € (µε το ΦΠΑ)  
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού για την περίοδο 2019-

2020 στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητος συντήρησης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας , όπως 

αυτές ορίζονται στα µε αριθµό , ΦΕΚ 2154/6-11-2007 Τεύχος Β (αριθµός 3841/Τσ/20-9-2007) , 

ΦΕΚ 1573/31-7-2009 Τεύχος Β (αριθµός 3924/48489/20-7-2009) , ΦΕΚ 2173/28-11-2011 

Τεύχος Β (αριθµός 1536/16-9-2011) , αποφάσεις Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 

(βλ. Παράρτηµα Α) . και συγκεκριµένα στο νότιο τµήµα της Π. Ε. Λάρισας , το οποίο καλύπτει 

κυρίως το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο των ορεινών όγκων Κισσάβου , Μαυροβουνίου , 

Νοτίου Ολύµπου στον ∆ήµο Τεµπών αλλά και όλο το υπόλοιπο ηµιορεινό - πεδινό οδικό δίκτυο 

του νότιου τοµέα της Π. Ε, Λάρισας  . 

Το πρόγραµµα αποχιονισµού περιλαµβάνει εργασίες αποχιονισµού, αλατοδιανοµής, ελκυσµού 

οχηµάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που προκύπτουν στo παραπάνω οδικό τµήµα από τις χιονοπτώσεις.  

Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε το πρόγραµµα αποχιονισµού, τον πίνακα 



  
 

εδρών των µηχανηµάτων, τις εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και τους όρους που 

αναφέρονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 
Τα µηχανήµατα θα είναι διαθέσιµα σε τρεις διαφορετικές έδρες εντός της Π.Ε  Λάρισας , 

προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η επέµβαση τους, κατά την διάρκεια του 

αποχιονισµού, σε ολόκληρο τον νοµό. Συγκεκριµένα ορίζονται οι εξής έδρες 

 

 

α/α 
Έδρα 

Μηχανηµάτων 

Αποχιονιστικό 
µηχάνηµα µε 

λεπίδα 
αποχιονισµού και 

αλατοδιανοµέα 

Φορτω- 
τής κάτω 
των 4 κ.β 

Φορτω- 
τής άνω 

των 4 
κ.β 

Φρέζα 
χιονιού 

(εκτοξευ-
τήρας) 

∆ιαµορφω-
τής γαιών 
(γκρέϊντερ) 

 

 

 

Χιονοστρω-
τήρας 

Μερικό 

σύνολο 

µηχανηµάτων 

ανά έδρα 

1 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(ΦΑΡΣΑΛΩΝ 148 – 

ΛΑΡΙΣΑ)  

Πέντε  (5) 
Μηδέν 

(0) 

Μηδέν 

(0) 
Ένα (1) 

 

Ένα (1) 

 

Ένας 

 (1) 

Οκτώ    

 (8) 

2 ΣΠΗΛΙΑ    
Ένα  

(1) 

Μηδέν 

(0) 

ένα  

(1) 
ένα (1) 

Μηδέν (0) Μηδέν (0) 
(τρία ) 

3 

3 
ΦΑΡΣΑΛΑ (ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ )  

Δυο   

(2) 

Ένα   

(1) 

Μηδέν 

(0) 
  

Ένα  (1) Μηδέν (0) Τέσσερα    

(4) 

4 ΒΟΥΝΑΙΝΑ  
Ένα  

(1) 

Μηδέν 

(0) 

Μηδέν 

(0) 

Μηδέν 

(0) 

Μηδέν (0) Μηδέν (0) Ένα ) 

1 

5 ΓΟΝΝΟΙ 
Ένα  

(1) 

Μηδέν 

(0) 

Μηδέν 

(0) 

Μηδέν 

(0) 

Μηδέν (0) Μηδέν (0) Ένα ) 

1 

 

Μερικό σύνολο 

μηχανημάτων ανά 

κατηγορία 

μηχανήματος 

Δέκα  

 (10) 

Ένα  

 (1) 

Ένα  

 (1) 

Δύο  

 (2) 

Δυο  

(2) 

 

Ένας 

 (1) 

Δέκα επτά 

(17) 

 

Οι  εργασίες εκτελούνται  με τα εξής μηχανήματα : 

• Αποχιονιστικά μηχανήματα με Λεπίδα και Αλατοδιανομέα: δεκα (10)  

• Φορτωτές κάτω των 4 κ.β : Ένα (1)  

• Φορτωτές άνω των 4 κ.β:  Ένα (1)  

• Φρέζες χιονιού (εκτοξευτήρας): δυο (2) 

• Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ): δυο (2) 



  
 

• Χιονοστρωτήρας : Ένας (1) 

 

των οποίων τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά και υποχρεωτικά παρελκόµενα, ο 

υποχρεωτικός εξοπλισµός τους και οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους αναφέρονται 

παρακάτω καθώς και στο Τιµολόγιο Υπηρεσίας και την ΕΣΥ. 

 
 

 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

• Σε περίπτωση που εξαιτίας σφοδρής κακοκαιρίας, τα µηχανήµατα µιας έδρας του 

παραπάνω πίνακα, δεν επαρκούν για τον αποχιονισµό της περιοχής ευθύνης τους, τότε ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ενισχύσει την παραπάνω έδρα, µε µηχανήµατα που θα µεταφέρει 

από τις υπόλοιπες έδρες, µετά από εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

• Ο Ανάδοχος µεριµνά µε δαπάνες του για την τακτοποίηση του αλατιού, για την φύλαξη του, 

την επικάλυψη του µε αδιάβροχη µεµβράνη για προστασία από τις καιρικές συνθήκες, τη 

συντήρηση (αναµοχλεύσεις) αυτού καθώς και για την φόρτωση του στους αλατοδιανοµείς, 

στις θέσεις όπου θα διατίθεται φορτωτής (των άρθρων 4 & 5 του Π/Υ) σύµφωνα µε τον 

παραπάνω πίνακα εδρών.  

• Έλεγχος όλων των µηχανηµάτων και κατάθεση αντιγράφων αδειών κυκλοφορίας αυτών  

στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία,  (σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΕΣΥ). 

• Η υποχρέωση του Αναδόχου για αντικατάσταση µηχανήµατος εάν εµφανισθεί βλάβη, που 

δεν επισκευάζεται σε εύλογο µικρό χρονικό διάστηµα είναι άµεση. Η απουσία µηχανηµάτων, 

πέραν των ποινικών ρητρών, δίδει το δικαίωµα στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να εφαρµόσει 

τις σχετικές διατάξεις για την έκπτωση του αναδόχου. (σύµφωνα µε το άρθρο 3 & 8 της 

ΕΣΥ). 

• Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή ζηµιών στον τάπητα 

κυκλοφορίας – µάτια γάτας και άλλων στοιχείων της οδού. Απαίτηση για εξοπλισµό 

παράκαµψης εµποδίων στη λεπίδα. (σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ΕΣΥ). 

• Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µε τον 

τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρεµβαίνει 

άµεσα µε το σύνολο των µηχανηµάτων. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει ένα (1) κατάλληλο όχηµα (σύµφωνα µε το άρθρο 9 

της ΕΣΥ και των όρων του Τιµολογίου Υπηρεσίας), για τις ανάγκες επίβλεψης της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηµερολόγιο και να συντάσσει τις επιµετρήσεις όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. 

• Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επί  µέρους 



  
 

εργασιών όπως καθορίζονται στους όρους δηµοπράτησης. Σε περίπτωση που  

διαπιστωθεί αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, µε ευθύνη του, θα  

καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα αναφερόµενα στους όρους της ΕΣΥ του 

έργου . 

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί  στις 

υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη του παρόντος έργου,  µε ευθύνη 

του σε βαθµό που να δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα στο πρόγραµµα αποχιονισµού, θα 

εφαρµόζονται σε βάρος του οι σχετικές µε την έκπτωση διατάξεις (άρθρο 160 του Ν.4412/2016). 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη. 

 

 

 

 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ                 

                         & 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ  ΓΚΟΝΗΣ 
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

       ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

       ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ 

     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ ,   11 / 06 / 2019 



  
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ -  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                         ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                                                                   ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ  Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ»  

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                        ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 9  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ                         

& ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                                                  ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  2019 – 2020  ΝΟΤΙΟΣ 

 Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                  ΤΟΜΕΑΣ »  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                       ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 254.032,26 € (πλέον ΦΠΑ)    

                                                                                   ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :ΚΑΕ 2016ΕΠ51700002 ΣΑΕΠ 517 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των 

γενικών και ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η 

σύµβαση υπηρεσιών της επικεφαλίδας, σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους της 

Προκήρυξης και των  λοιπών τευχών δηµοπράτησης, όπως αναλύονται και µε τη σειρά ισχύος 

που ορίζεται στην Προκήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού και αντιµετώπισης παγετού για 

την περίοδο 2019-2020 στο εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητας ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ στην επικράτεια της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

ΑΡΘΡΟ  2°: ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 
 

2.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η 

σχετική σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Ν.4412/2016. 

2.2 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της συνολικής συµβατικής  

αµοιβής του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας (χωρίς το κονδύλιο του ΦΠΑ). Σε περίπτωση 

κοινοπραξίας ή ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις καλής  εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι 

κοινές υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας. 

 

2.2.1 Εάν ο Ανάδοχος, δεν προσέλθει µέσα στην ταχθείσα προθεσµία µε τη σχετική εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης τότε κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε το άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016. 



  
 

2.2.2 Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη 

σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από 

την επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

         Εφόσον συντρέχουν λόγοι ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε τη διαδικασία που 

προβλέπει το άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ  3°: ΠΙΝΑΚΑΣ Ε∆ΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Α∆ΕΙΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 

3.1 Τα µηχανήµατα θα είναι διαθέσιµα στα τµήµατα που αναφέρονται στην Τεχνική 

Περιγραφή, προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η επέµβαση τους, κατά την διάρκεια του 

αποχιονισµού, στην επικράτεια της ΠΕ Λάρισας . Συγκεκριµένα θα ορίζονται οι εξής έδρες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

α/α 
Έδρα 

Μηχανηµάτων 

Αποχιονιστικό 
µηχάνηµα µε 

λεπίδα 
αποχιονισµού και 

αλατοδιανοµέα 

Φορτω- 
τής κάτω 
των 4 κ.β 

Φορτω- 
τής άνω 

των 4 
κ.β 

Φρέζα 
χιονιού 

(εκτοξευ-
τήρας) 

∆ιαµορφω-
τής γαιών 
(γκρέϊντερ) 

 

 

 

Χιονοστρω-
τήρας 

Μερικό 

σύνολο 

µηχανηµάτων 

ανά έδρα 

1 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(ΦΑΡΣΑΛΩΝ 148 – 

ΛΑΡΙΣΑ)  

Πέντε  (5) 
Μηδέν 

(0) 

Μηδέν 

(0) 
Ένα (1) 

 

Ένα (1) 

 

Ένας 

 (1) 

Οκτώ    

 (8) 

2 ΣΠΗΛΙΑ    
Ένα  

(1) 

Μηδέν 

(0) 

ένα  

(1) 
ένα (1) 

Μηδέν (0) Μηδέν (0) 
(τρία ) 

3 

3 
ΦΑΡΣΑΛΑ (ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ )  

Δυο   

(2) 

Ένα   

(1) 

Μηδέν 

(0) 
  

Ένα  (1) Μηδέν (0) Τέσσερα    

(4) 

4 ΒΟΥΝΑΙΝΑ  
Ένα  

(1) 

Μηδέν 

(0) 

Μηδέν 

(0) 

Μηδέν 

(0) 

Μηδέν (0) Μηδέν (0) Ένα ) 

1 

5 ΓΟΝΝΟΙ 
Ένα  

(1) 

Μηδέν 

(0) 

Μηδέν 

(0) 

Μηδέν 

(0) 

Μηδέν (0) Μηδέν (0) Ένα ) 

1 

 

Μερικό σύνολο 

μηχανημάτων ανά 

κατηγορία 

μηχανήματος 

Δέκα  

 (10) 

Ένα  

 (1) 

Ένα  

 (1) 

Δύο  

 (2) 

Δυο  

(2) 

 

Ένας 

 (1) 

Δέκα επτά 

(17) 

 

Οι  εργασίες εκτελούνται  με τα εξής μηχανήματα : 

• Αποχιονιστικά μηχανήματα με Λεπίδα και Αλατοδιανομέα: δεκα (10)  

• Φορτωτές κάτω των 4 κ.β : Ένα (1)  



  
 

• Φορτωτές άνω των 4 κ.β:  Ένα (1)  

• Φρέζες χιονιού (εκτοξευτήρας): δυο (2) 

• Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ): δυο (2) 

• Χιονοστρωτήρας : Ένας (1) 

  

3.2 Το Τµήµα συντήρησης – κίνησης & µηχανικού εξοπλισµού, µε απόφασή του ορίζει 

επιτροπή ελέγχου µηχανηµάτων, η οποία εξουσιοδοτείται για τον έλεγχο όλων των µηχανηµάτων 

που διατίθενται µε την παρούσα σύµβαση, τα οποία θα είναι διαθέσιµα από τον Ανάδοχο στις έδρες 

που αναφέρονται έως το πέρας της σύµβασης, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα µηχανηµάτων. 

Τα µηχανήµατα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Περιγραφής. 

Εάν κάποιο µηχάνηµα, µετά την υπογραφή της σύµβασης, δεν διατεθεί καθόλου στην αντίστοιχη 

έδρα ή διατεθεί αλλά δεν πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές και ο ανάδοχος δεν 

φροντίσει για τη συµµόρφωση του µηχανήµατος ή αντικατάστασή του, µετά από έλεγχο της 

επιτροπής ελέγχου µηχανηµάτων και τη ρητή - έγγραφη εντολή που δόθηκε στον ανάδοχο από το 

Τ.Σ.Ε. (έδρας), θα επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση µε το άθροισµα της αξίας των 

αντίστοιχων ωρών λειτουργίας του συγκεκριµένου µηχανήµατος οι οποίες υπολογίζονται ως το 

γινόµενο των: 1) του ποσοστού ( αριθµός µηχανηµάτων εφαρµογής της ρήτρας επί του συνόλου των 

µηχανηµάτων της έδρας που παρέχουν την ίδια υπηρεσία) µε 2) το σύνολο των υλοποιηθεισών ωρών 

λειτουργίας κατά το πέρας της σύµβασης, από όλα τα µηχανήµατα της έδρας ( οµοειδούς εργασίας) 

και 3) της τιµής µονάδος / ώρα του µηχανήµατος κατά την προσφορά. 

Εάν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επιβάλλεται η άµεση αντικατάσταση µηχανήµατος του έργου  

εξαιτίας βλάβης ή άλλου κωλύµατος, αυτό µπορεί να γίνει, µετά την υποβολή σχετικής αίτησης προς 

το Τ.Σ.Ε. αναφερόµενης στους λόγους και η οποία θα συνοδεύεται από την άδεια κυκλοφορίας του 

νέου µηχανήµατος, το Ιδιωτικό Συµφωνητικό µίσθωσης(εάν πρόκειται για µη ιδιόκτητο µηχάνηµα), 

µαζί µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι: 

α) το νέο µηχάνηµα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του αρχικού µηχανήµατος και είναι ισοδύναµό 

του 

β) το συγκεκριµένο µηχάνηµα θα απασχοληθεί αποκλειστικά και µόνο στον αποχιονισµό του Οδικού 

∆ικτύου αρµοδιότητας ΠΕ Λάρισας , έως το πέρας της σύµβασης 

γ) θα υπόκειται στον έλεγχο της επιτροπής ελέγχου µηχανηµάτων, όπως το αρχικό µηχάνηµα που 

αντικαθιστά και 

δ) δεν είναι µισθωµένο σε άλλο πάροχο υπηρεσιών αποχιονισµού ή σε άλλη υπηρεσία, που εκτελεί 

αποχιονισµό κατά την ίδια χειµερινή περίοδο. 

Οι  άδειες  κυκλοφορίας  των  µηχανηµάτων  που  αφορούν  τον  αποχιονισµό  θα  αναγράφουν  τα 

στοιχεία που τα χαρακτηρίζουν αυτά ως αποχιονιστικά. 



  
 

Σε περίπτωση που ο συγκεκριµένος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισµός αποβεί άγονος, η παρ. 3.2. 

του τρέχοντος άρθρου θα ισχύσει και σε περίπτωση διαγωνισµού µε διαδικασία διαπραγµάτευσης 

κατά την οποία θα ισχύσουν τα ίδια τεύχη του παρόντος διαγωνισµού, εκτός των όρων του για 

τους οποίους θα εγκριθούν οι νέοι όροι διαδικασίας µε διαπραγµάτευση. 

 

ΑΡΘΡΟ  4° : ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, ορίζεται σε (δώδεκα) 1 2  µήνες. Ως εναρκτήρια 

ηµέρα της σύµβασης θεωρείται η ηµέρα που θα οριστεί ειδικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό. Σε 

περίπτωση που δεν καλυφτεί όλο το ποσό της σύµβασης δύναται να δοθεί µετα από σχετικό αίτηµα , 

παράταση προθεσµίας εκτέλεσης και την επόµενη χρονιά .  

 

ΑΡΘΡΟ  5° : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

• Κατά το διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης θα τηρείται ηµερολόγιο καθηµερινά µε ευθύνη 

του αναδόχου το οποίο περιέρχεται στο Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων – µηχανικού 

εξοπλισµού των συµβάσεων υπηρεσιών αργότερο έως την µεθεπόµενη από την ηµέρα στην 

οποία αναφέρεται. Στο ηµερολόγιο καταγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία που αφορούν τις 

καιρικές συνθήκες που επικρατούν, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα καθώς και τις ώρες έναρξης 

και λήξης των εργασιών αποχιονισµού ή αλατοδιανοµής. 

• Το ηµερολόγιο υπογράφεται από τους υπευθύνους συντονισµού εργασιών αποχιονισµού 

περιόδου 2017 -2018, όπως αυτοί θα οριστούν µε σχετική απόφαση από τον Προϊστάµενο του 

Τµήµατος συντήρησης-κίνησης & µηχανικού εξοπλισµού. 

• Κατά το διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης θα τηρούνται οι ώρες απασχόλησης των 

µηχανηµάτων. 

• Το ηµερολόγιο και οι ώρες απασχόλησης των µηχανηµάτων αποτελούν απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών . 

• Η Επιτροπή Παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου, που θα οριστεί 

έχοντας υπόψη τα ηµερολόγια, θα συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ  6°: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

6.1.1 Η παρούσα σύµβαση παροχής υπηρεσιών χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ 517 

6.1.2 Ο ανάδοχος για την πληρωµή του θα συντάσσει πιστοποίηση εργασιών η οποία θα βασίζεται 

στις ώρες απασχόλησης των µηχανηµάτων σύµφωνα µε την προσφορά του. Η πιστοποίηση θα 

συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα που αφορούν τις ώρες λειτουργίας των µηχανηµάτων. Η 

πιστοποίηση θα συνοδεύεται από τα σχετικά τιµολόγια . 

Η πληρωµή του οικονοµικού ανταλλάγµατος παροχής υπηρεσιών θα γίνεται σε ΕURO και οι 

πιστοποιήσεις υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για παροχή υπηρεσιών, οι οποίες 



  
 

ανέρχονται σε οκτώ τοις εκατό (8%) του καθαρού ποσού της αξίας της παρεχόµενης υπηρεσίας 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994. 

6.2  Αυξοµειώσεις εργασιών. 

Απαγορεύεται η υπέρβαση της εγκεκριµένης δαπάνης για την εκτέλεση της σύµβασης, όπως αυτή 

διαµορφώνεται µε την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, µε την επιφύλαξη των 

διαλαµβανοµένων στη ∆ιακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 7° : ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

Η διεύθυνση εκτέλεσης της σύµβασης θα γίνεται από  έναν Συντονιστή  που θα ορίσει ο ανάδοχος 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΕΣΥ . Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να ορίσει 
τον παραπάνω συντονιστή . 

ΑΡΘΡΟ  8°:  ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

8.1 Κατά την διάρκεια αποχιονισµού και στην περίπτωση  ακινητοποίησης  οποιουδήποτε  

µηχανήµατος (των σχετικών άρθρων του τιµολογίου της υπηρεσίας (ΤΥ)), λόγω βλάβης, δεν θα 

καταβάλλεται αποζηµίωση (ωριαία υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα του Τ.Υ.) και ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη άµεσα (σε εύλογο µικρό χρονικό διάστηµα) 

διαφορετικά να αντικαταστήσει αυτό µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα σε πλήρη λειτουργία. 

8.2  Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα παραπάνω, θα επιβάλλεται σε βάρος του αναδόχου, 

κατόπιν Απόφασης της ∆/νουσας Υπηρεσίας, ποινική ρήτρα ίση µε την αξία της εκάστοτε 

εργασίας για το χρονικό διάστηµα από τη βλάβη (ακινητοποίηση ή αδυναµία πλήρους λειτουργίας) 

του µηχανήµατος µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, πέραν της µη καταβολής του ποσού 

το οποίο θα καταβαλλόταν στον Ανάδοχο στην περίπτωση κατά την οποία δεν είχε σταµατήσει η 

λειτουργία του µηχανήµατος. Η σχετική δαπάνη θα εκπίπτει από την πρώτη πιστοποίηση του 

Αναδόχου, που θα συνταχθεί µετά τη σχετική απόφαση. 

8.3 Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επί µέρους 

εργασιών όπως καθορίζονται στους όρους δηµοπράτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, µε ευθύνη του, θα καταλογίζονται σε 

βάρος του ποινικές  ρήτρες κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα και σύµφωνα µε τις  ισχύουσες 

διατάξεις για την παρούσα σύµβαση. 

8.4 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, µε ευθύνη του σε βαθµό που να δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα στο 

πρόγραµµα αποχιονισµού, θα εφαρµόζονται σε βάρος του οι σχετικές µε την έκπτωση διατάξεις 

(Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 9°:  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες του Τµήµατος συντήρησης-

κίνησης & µηχανικού εξοπλισµού τόσο για τις έδρες των µηχανηµάτων όσο και για την κίνηση 



  
 

των µηχανηµάτων του. 

• Σε περίπτωση που εξαιτίας σφοδρής κακοκαιρίας, τα µηχανήµατα µιας έδρας του πίνακα 

του άρθρου 3 , δεν επαρκούν για τον αποχιονισµό της περιοχής ευθύνης τους, τότε ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ενισχύσει την παραπάνω έδρα, µε µηχανήµατα που θα µεταφέρει από 

τις υπόλοιπες έδρες του τµήµατος που ανήκουν, µετά από εντολή του τµήµατος συντήρησης-

κίνησης & µηχανικού εξοπλισµού. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να ορίσει ένα Συντονιστή για το σύνολο της σύµβασης (για την 

έδρα της ΛΑΡΙΣΑΣ). Στον παραπάνω θα απευθύνονται όλες οι σχετικές εντολές της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία του συντονιστή και των 

υπευθύνων (αριθµούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεοµοιοτύπου (ΦΑΞ). Οι συγκεκριµένοι 

πρέπει να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας µε την υπηρεσία. 

• Η έναρξη και το πέρας των εργασιών αποχιονισµού θα γίνεται µε γραπτή ή προφορική 

εντολή του Τµήµατος συντήρησης-κίνησης & µηχανικού εξοπλισµού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εξασφαλίσει ότι οι χειριστές των µηχανηµάτων, τα µηχανήµατα, και ο συντονιστής του εκάστοτε 

τµήµατος, θα βρίσκονται το αργότερο σε µισή (0,5) ώρα στις έδρες αποχιονισµού, µετά από 

σχετική εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι χειριστές των αποχιονιστικών µηχανηµάτων 

θα πρέπει να κατέχουν κινητά τηλέφωνα σε 24ωρη λειτουργία, οι αριθµοί των οποίων θα έχουν 

γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία, έγκαιρα, µε µέριµνα του Αναδόχου (σε παράρτηµα του σχεδίου 

αποχιονισµού). Ο συντονιστής , οι υπεύθυνοι των εδρών και οι χειριστές υποχρεούνται να 

απαντούν στις κλήσεις της Υπηρεσίας και να συνεργάζονται µε τους υπεύθυνους αποχιονισµού 

υπαλλήλους του Τµήµατος συντήρησης-κίνησης & µηχανικού εξοπλισµού, δίνοντας σε κάθε 

περίπτωση ακριβείς πληροφορίες για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και την κατάσταση των 

οδικών τµηµάτων. Αν διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβληµα συνεργασίας ή παροχή ανακριβών ή 

ψευδών στοιχείων και πληροφοριών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαιτήσει την άµεση 

αντικατάσταση  του χειριστή, θέτοντας µέχρι την υλοποίηση της το αντίστοιχο µηχάνηµα σε αργία 

(επιβολή ρητρών, σχετ. άρθρο 8 της παρούσης), αλλά και κάθε άλλου υπαλλήλου του αναδόχου 

απασχολουµένου στην εκτέλεση της εν λόγω σύµβασης για σχετικούς µε τους προαναφερθέντες 

λόγους. 

• Το Τµήµα συντήρησης-κίνησης & µηχανικού εξοπλισµού διατηρεί το δικαίωµα, δια των 

εκπροσώπων του (Προϊσταµένου, Αναπληρωτή του, Υπεύθυνων αποχιονισµού κ.λ.π.), να 

πραγµατοποιήσει ασκήσεις ετοιµότητας, χωρίς αποζηµίωση, για να διαπιστώσει την ετοιµότητα των 

µηχανηµάτων και του προσωπικού του Αναδόχου. Κατά την διάρκεια της άσκησης ετοιµότητας 

εάν διαπιστωθεί βλάβη ή απουσία µηχανηµάτων θα ισχύουν τα παραπάνω στο άρθρο 8 της 

παρούσης. 

• Το Τµήµα συντήρησης-κίνησης & µηχανικού εξοπλισµού διατηρεί το δικαίωµα, να 

τοποθετήσει σε κάθε  µηχάνηµα απαραίτητο εξοπλισµό (εξαρτήµατα µε υλικά σύνδεσης επί του 

οχήµατος, όπως GPS κλπ), για την παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου των µηχανηµάτων 



  
 

που θα χρησιµοποιηθούν. Τα πληροφοριακά στοιχεία των εξαρτηµάτων αυτών, κατάλληλα 

επεξεργασµένα από το Τ.Σ.Ε., θα ληφθούν υπόψιν στην εξακρίβωση και αποτίµηση στοιχείων 

που αναγράφονται στο ηµερολόγιο του αναδόχου. Η εγκατάσταση των εξαρτηµάτων, η 

επεξεργασία δεδοµένων, η συντήρηση και η απεγκατάσταση αυτών, βαρύνουν οικονοµικά τον 

Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση ή επέµβαση επί των εξαρτηµάτων αυτών, καθώς και στα 

υλικά εγκατάστασής και σύνδεσης µε το µηχάνηµα, από τους χειριστές των παρόχων, βαρύνει 

οικονοµικά, για ενδεχόµενες δαπάνες που θα προκύψουν, τον Ανάδοχο. 

• Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ( ∆.Τ.Ε. Έδρας ) θα φροντίσει για τη χορήγηση ειδικής 

άδειας διέλευσης στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς της, συνολικής, για όλα τα µηχανήµατα για 

τα οποία αυτή απαιτείται, εφόσον διατεθούν στις υπηρεσίες της τα απαραίτητα συνοδευτικά 

έγγραφα που απαιτούνται για τα εν λόγω οχήµατα. 

• Για την επίβλεψη και τον συντονισµό της εν λόγω σύµβασης, έχουν υπολογισθεί και 

συµπεριληφθεί ανηγµένες στις τιµές µονάδος των άρθρων του Τιµολογίου Υπηρεσίας, οι 

δαπάνες που απαιτούνται για την διάθεσή  από µέρους του Αναδόχου κατάλληλου οχήµατος. 

Συγκεκριµένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε συνεχή βάση ένα (1) κατάλληλο όχηµα, 

για τις µεταβάσεις επί τόπου της υπηρεσίας, του προσωπικού  της ∆/νσας Υπηρεσίας 

(επιβλέπων, βοηθοί, κ.λ.π.) καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του κάθε είδους (καύσιµα, λιπαντικά, 

επισκευές, συντηρήσεις, µικτή ασφάλιση κ.λ.π.), όλο το χρονικό διάστηµα, από την έναρξη της 

σύµβασης µέχρι την περαίωσή της. 

 

• ∆εν οφείλεται στον Ανάδοχο καµία αποζηµίωση για οποιοδήποτε ποσοστό της σύµβασης 

που πιθανόν να µην εκτελεστεί, εάν αυτό είναι αποτέλεσµα ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. 

• Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, ανάλογα µε την εκτίµηση της, να χρησιµοποιεί τα 

µηχανήµατα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας)/Π.Ε.Μ.Σ. για τον αποχιονισµό όποτε και 

όπου κρίνει απαραίτητο, γεγονός το οποίο οφείλει να αποδέχεται ο Ανάδοχος. 

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις και 

στις εντολές της Υπηρεσίας, η ∆.Τ.Ε/Π.Ε.Μ.Σ δύναται, πέρα από την επιβολή των κυρώσεων, να 

προβαίνει σε αποχιονισµό µε µισθωµένα µηχανήµατα στις περιοχές δράσεις που αναφέρονται 

στη σύµβαση του Αναδόχου για την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών του αποχιονισµού. 

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε 

υποχρεώσεις του,  µε  ευθύνη  του,  θα     καταλογίζονται  σε  βάρος  του  ποινικές  ρήτρες  κατά  

τα  ανωτέρω αναφερόµενα. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, µε ευθύνη του σε βαθµό που να δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα στο 

πρόγραµµα αποχιονισµού, θα εφαρµόζονται σε βάρος του οι σχετικές µε την έκπτωση 

διατάξεις (άρθρο 203 του Ν.4412/2016). 

• Πέραν των προαναφεροµένων περί ποινικών ρητρών και έκπτωσης του αναδόχου, 



  
 

επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχηµα ή 

διακοπή της κυκλοφορίας που µπορεί να προκληθεί από τη µη τήρηση των ανωτέρω συµβατικών 

του υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ  10° : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης καθώς και µετά την περαίωση της και πάντως πριν 

από την παραλαβή, ο Aνάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει από τους κάθε φύσης άχρηστα 

υλικά που προήλθαν από την εκτέλεση της σύµβασης και να προβεί στο πλήρη καθαρισµό 

των χώρων χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του. 

ΑΡΘΡΟ  11° : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΚΩ κ.λ.π. 

Γενικά κατά την εκτέλεση της σύµβασης πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία 

µέτρα (απαραίτητα διαγράµµατα, επισηµάνσεις εκ των προτέρων διαφόρων θέσεων κ.α.) µε δικές 

του δαπάνες για την αποφυγή οποιωνδήποτε ζηµιών στα στοιχεία της οδού όπως τάπητας 

κυκλοφορίας, αρµοί γεφυρών-αρµοκάλυπτρα, πινακίδες, στηθαία ασφαλείας, µάτια γάτας, 

εγκαταστάσεις ΟΚΩ και στις παρακείµενες ιδιωτικές κατασκευές κλπ., για τα οποία ο ανάδοχος θα 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

Ιδιαίτερα για την προστασία του τάπητα κυκλοφορίας, των µατιών γάτας και των αρµοκαλύπτρων, 

απαιτείται για τις αποχιονιστικές λεπίδες εξοπλισµός παράκαµψης εµποδίων (ελαστικός ή µε ελατήρια). 

Γενικά, οποιαδήποτε ζηµιά η οποία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο 

εκτελεί αυτός τη σύµβαση ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει αποκλειστικά 

τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της 

ζηµιάς. 

ΑΡΘΡΟ 12°:  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ 

Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχηµα ή ζηµία 

στη θέση εκτέλεσης των εργασιών συµβεί, οφειλόµενο σε αµέλεια ή µη λήψη των αναγκαίων µέτρων 

ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους εργαζοµένους που απασχολεί κατά την εκτέλεση της 

σύµβασης. Ακόµη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα µέτρα ασφάλειας για την πρόληψη 

ατυχηµάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. 

Όλα τα µηχανήµατα που θα απασχοληθούν στον αποχιονισµό θα πρέπει να είναι ασφαλισµένα, να 

έχουν πληρωµένα τα τέλη χρήσης – κυκλοφορίας και οι χειριστές να έχουν τα απαραίτητα τυπικά 

προσόντα (άδεια χειριστού κ.λ.π) και να είναι ασφαλισµένοι στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. 

Την ευθύνη τήρησης των παραπάνω φέρει πλήρως ο ανάδοχος . 

 



  
 

ΑΡΘΡΟ 13° : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

13.1. Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 

γνώση των δυσχερειών εκτέλεσης της σύµβασης και είναι απόλυτα  ενήµερος  των  συνθηκών 

εκτέλεσης αυτής από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, 

από οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καµία 

απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των 

καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει, µε το σκοπό να 

συµµορφωθεί και τα λοιπά συµβατικά τεύχη που αποτελούν, µαζί µε αυτή την ΕΣΥ, τη βάση 

εκτέλεσης της σύµβασης. 

13.2. Ο ορισµός του Συντονιστή καθώς και των υπευθύνων από τον ανάδοχο, δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ και τα 

λοιπά συµβατικά τεύχη. 

13.3 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος 

για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, στην 

θέση εκτέλεσης των εργασιών οφειλόµενες σε αµέλεια ή µη λήψη των  αναγκαίων  µέτρων 

ασφαλείας. 

 
ΛΑΡΙΣΑ ,   11 /6 / 2019 

 
 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                
                                                                                                      ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ &  
                                                                                                         ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 

 

ΓΚΟΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ   
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε.                                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ,

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ & 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 254.032,26
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 315.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΚΑ 2016ΕΠ51700002 ΣΑΕΠ 517 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

1
Εργασία Αποχιονιστικού 

µηχανήµατος µε αλατοδιανοµέα (µε 
χορήγηση αλατιού)   

Α-1 Ώρες 330 100,00 33.000,00

2
Εργασία Αποχιονιστικού 

µηχανήµατος µε αλατοδιανοµέα (µε 
ίδια χρήση αλατιού)  

Α-2 Ώρες 2.400 85,00 204.000,00

3
Εργασία  Φρέζας Χιονιού 

(Εκτοξευτήρας)
Α-3 Ώρες 50 130,00 6.500,00

4
Εργασία διαµορφωτή γαιών 

(γκρέϊντερ)
Α-4 Ώρες 50 65,00 3.250,00

5 Εργασία Φορτωτή  κάτω των 4 κ.µ. Α-5 Ώρες 29 70,00 2.030,00

6 Εργασία Φορτωτή  άνω των 4 κ.µ. Α-6 Ώρες 25 80,00 2.000,00

7 Εργασία Χιονοστρωτήρα Α-7 Ώρες 25 130,00 3.250,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 254.030,00

2,26

254.032,26

Φ. Π. Α. 24 % 60.967,74

ΣΥΝΟΛΟ 315.000,00

                           Ο ΣΥΝΤΑΞAΣ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ -
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ » 
NEO ΥΠΟΕΡΓΟ 9 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ -
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
2019 – 2020 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ »

 
ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 ΕΥΡΩ  (πλέον ΦΠΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ     ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ

 ΕΥΡΩ  (πλέον ΦΠΑ)

ΓΚΟΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ 11-6-2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑ  11 /6/2019

 



  
 

 
     

                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΛΑΡΙΣΑ         03-07-2019   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ       Αρ. Πρωτ.        ΟΟ ιικκ ..   5533 55 33       
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ &  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Α.Α. 76666 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ »  

NEO ΥΠΟΕΡΓΟ 9 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - 
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  2019 – 2020 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ » 

Τµήµα I: Αναθέτουσα αρχή 

I.1)Επωνυµία, διευθύνσεις και σηµεία επαφής 
Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας  
Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου (∆ιοικητήριο) ,  
Σηµεία Επαφής:: ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας , Τµήµα συντήρησης – κίνησης & µηχανικού εξοπλισµού  
- Λάρισα , ΤΚ 412 22 , ΕΛΛΑ∆Α 
Τηλέφωνο: +30 2413506426  
Φαξ: +30 2413506176 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: h.karampouzis@thessaly.gov.gr  

∆ιεύθυνση(-εις) στο ∆ιαδίκτυο:  
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.thessaly.gov.gr   
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από: Στο (στα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής 
Τεχνικές προδιαγραφές και συµπληρωµατικά έγγραφα είναι διαθέσιµα από: Στο (στα) προαναφερόµενο(-α) 
σηµείο(-α) επαφής 
Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής αποστέλλονται: http://www.promitheous.gov.gr 
I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής 
Περιφερειακή ή τοπική αρχή 
I.3)Κύρια δραστηριότητα 
Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες 
I.4)Ανάθεση της σύµβασης για λογαριασµό άλλων αρχών ανάθεσης 



  
 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ µέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι 
 
Τµήµα II: Αντικείµενο της σύµβασης 

II.1)Περιγραφή 
II.1.1)Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από την αναθέτουσα αρχή: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ »  
NEO ΥΠΟΕΡΓΟ  9 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ  2019 – 2020 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ». 
 
II.1.2)Είδος της σύµβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής 
Υπηρεσίες 
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 27: Λοιπές υπηρεσίες 
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ- ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ . 
 
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσια σύµβαση, συµφωνία πλαίσιο ή δυναµικό σύστηµα αγορών (∆ΣΑ)  
Η προκήρυξη αφορά δηµόσια σύµβαση 
 
II.1.4)Πληροφορίες για τη συµφωνία πλαίσιο 
II.1.5)Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης ή των αγορών 
 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού για την περίοδο 2019 — 2020 στο οδικό 
δίκτυο αρµοδιότητος συντήρησης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας . 
Το πρόγραµµα αποχιονισµού περιλαµβάνει εργασίες αποχιονισµού, αλατοδιανοµής, ελκυσµού οχηµάτων και 
άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν στο οδικό 
δίκτυο από τις χιονοπτώσεις. 
Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε το πρόγραµµα αποχιονισµού, τον πίνακα εδρών των 
µηχανηµάτων, τις εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συµβατικά 
τεύχη. 
 
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) 
Κύριο Αντικείµενο: 90620000-9 
II.1.7)Πληροφορίες για τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (GPA) 
II.1.8)Τµήµατα 
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι 
 
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές 
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Ναι 
 
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύµβασης 
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση: 
Η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ: 254.032,26 Ευρώ  ( µε ΦΠΑ 315.000,00 Ευρώ) 
 
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά µε δικαιώµατα προαίρεσης 
∆ικαιώµατα προαίρεσης: όχι 
 
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά µε ανανεώσεις 
Η παρούσα σύµβαση µπορεί να ανανεωθεί: όχι 
 
II.3)∆ιάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία ολοκλήρωσης 
∆ιάρκεια σε µήνες: δώδεκα  (12) (από την ανάθεση της σύµβασης) 
 



  
 

Τµήµα III: Νοµικές, οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές πληροφορίες 

III.1)Όροι που αφορούν τη σύµβαση 
III.1.1)Απαιτούµενες εγγυήσεις: 
Εγγύηση συµµετοχής: ανέρχεται στο ποσό των 5.081,00 ευρώ. 
 
III.1.2)Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις 
διέπουν: 
Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 
III.1.3)Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η 
σύµβαση: 
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι 
Η εκτέλεση της σύµβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι 
 
III.2)Προϋποθέσεις συµµετοχής 
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο 
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι οικονοµικοί 
φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι δραστηριότητα εκχιονισµού. 
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν έγκριση ή βεβαίωση ή άδεια για την παροχή υπηρεσιών εκχιονισµού ή να είναι 
µέλη του Εµπορικού και Βιοµηχανικού ή άλλου (π.χ. Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ή άλλου αντίστοιχου 
επαγγελµατικού µητρώου µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα). Ειδικά για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα 
οικονοµικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό ή άλλο (π.χ. Βιοτεχνικό) 
Επιµελητήριο Ελλάδας ή άλλου αντίστοιχου επαγγελµατικού µητρώου. 
 
III.2.2)Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα 
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις : ∆εν 
απαιτείται. 
 
III.2.3)Τεχνική ικανότητα 
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 
∆εν απαιτείται. 
 
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούµενες κατ’ αποκλειστικότητα συµβάσεις 
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συµβάσεις υπηρεσιών 
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία: όχι 
 
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών 
Τα νοµικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών τους 
που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύµβασης: όχι 
 
Τµήµα IV: ∆ιαδικασία 

IV.1)Είδος διαδικασίας 
IV.1.1)Είδος διαδικασίας 
Ανοικτός 
 
IV.1.2)Περιορισµοί ως προς τον αριθµό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή 
να συµµετάσχουν 
IV.1.3)Μείωση του αριθµού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης ή του διαλόγου 



  
 

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης 
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης 
Χαµηλότερη τιµή 
 
IV.3)∆ιοικητικές πληροφορίες 
 
IV.3.1)Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 
IV.3.2)Προηγούµενες προκηρύξεις σχετικά µε την ίδια σύµβαση όχι 
 
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συµπληρωµατικών εγγράφων ή περιγραφικού 
εγγράφου 
IV.3.4)Προθεσµία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής:  
12-08-2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12 : 00 
 
IV.3.5)Ηµεροµηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συµµετοχής σε επιλεγµένους 
υποψηφίους 
 
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) µπορούν να συνταχθούν οι µελέτες ή οι αιτήσεις συµµετοχής: 
Ελληνικά. 
 
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
∆ιάρκεια σε µήνες: 12 (από την αναφερόµενη ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών) 
 
IV.3.8)Όροι για το άνοιγµα των προσφορών 
19-08-2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12 : 00 
 
Τόπος: 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ – ΛΑΡΙΣΑ ( ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ )  
 

Τµήµα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1)Πληροφορίες σχετικά µε επαναλαµβανόµενες συµβάσεις 
Πρόκειται για επαναλαµβανοµένη δηµόσια σύµβαση: όχι 
VI.2)Πληροφορίες σχετικά µε τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Σύµβαση σχετιζόµενη µε έργο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι 
VI.5)Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:    3 -07-2019 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
 

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ  
 
 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 

 

Επωνυµία 

 

 

 
 
 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ 

 

Επώνυµο Όνοµα 

  

  

  

  

 
* Επιθυµητός Μέγιστος Αριθµός Εκπαιδευόµενων 3 άτοµα 



  
 

 
 
 


