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                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Λάρισα, 8-08-2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Oικ. 6392 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ` 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΣΜΟΥ  

 

1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισµό για τη σύναψη δηµόσιας 
σύµβασης του Έργου: : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ , ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
(πκ.2013ΕΠ1700015)   

ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 50 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΙΣΣΑΒΟΥ»   

µε προϋπολογισµό 60.000,00€ ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.).  

Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος Κ.Α.2014ΕΠ51700025 /ΣΑΕΠ517 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν µε κόστος 5 ευρώ την οικονοµική προσφορά από 
την έδρα της υπηρεσίας ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Λάρισας (Γραφείο 1.11, Πρωτόκολλο, Κουµουνδούρου & 
Παπαναστασίου, 41222, Λάρισα), µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του 
διαγωνισµού. Τα υπόλοιπα τεύχη δηµοπράτησης είναι αναρτηµένα στην επίσηµη ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr (στο σύνδεσµο Εφηµερίδα της Υπηρεσίας – 
∆ιακηρύξεις/Προκηρύξεις) είτε εναλλακτικά χορηγούνται µαζί µε την οικονοµική προσφορά µε 
αντίστοιχη χρέωση. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την αριθµ. 182/2016 
απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269/Β/30-12-2016) για έργο κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016. Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2413-506406, Φαξ επικοινωνίας 2413-506176. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 20-08-2019 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε 
βάση την τιµή και µε το σύστηµα µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 
2.(α) του Ν. 4412/2016. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στον Τοµέα των ∆ηµοσίων Έργων οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στο 
Μητρώο εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξης για έργα κατηγορίας ΚΤΙΡΙΑΚΑ η Η/Μ και 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 Σ∆Σ, 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. 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 967,75€  και 
ισχύ τουλάχιστον 9 µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού ήτοι 
µέχρι την 19 ΜΑΪΟΥ 2020 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  9 µήνες. 

5. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
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Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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