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                                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ  
& ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Λάρισα, 12-08-2019 
A.Π. OIK. 5758/16-07-19 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

 

1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) 

Λάρισας 

Οδός  : Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Διοικητήριο) 
Ταχ. Κωδ. : 41222 
Κωδικός NUTS : EL-612 
Τηλ. : 2413 506 427, 426 
Telefax : 2413 506 176 
E-mail : a.paziana@thessaly.gov.gr  
Πληροφορίες:  : ΑΙΚ. ΠΑΖΙΑΝΑ,   
Ιστοσελίδα : http://www.thessaly.gov.gr   

 
προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:  
 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 
2ο ΥΠΟΕΡΓΟ ¨ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΕΤΩΝ 2019-2020 ¨ , 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος: 84226) καθώς και στην ιστοσελίδα 

http://www.thessaly.gov.gr (στο σύνδεσμο Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Διακηρύξεις / Προκηρύξεις). 

2. Η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Π.Ε. 

Λάρισας σύμφωνα με το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α') ”Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας” άρθρα 3 

και 7 για τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών 

έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια Θεσσαλίας – Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας) ανήκει στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές. 

4. Κωδικός CPV : 34928300-1 ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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5. Κωδικός NUTS : EL612 Λάρισα. 

6. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 

3669/2008.  

Οι εργασίες  που θα εκτελεστούν, θα γίνουν με γνώμονα την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας 

θέσεων ή τμημάτων και γενικότερα την βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε ότι αφορά τα στηθαία 

ασφαλείας έχοντας  ως στόχο την επιδίωξη επαναφοράς του έργου στην αρχική του κατάσταση και τη 

γενικότερη βελτίωση αυτού.   

Ειδικότερα  θα πραγματοποιηθούν κυρίως οι ακόλουθες εργασίες :  

Θα τοποθετηθούν και θα γίνει αποκατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας σε διάφορες 

χιλιομετρικές θέσεις, σε σημεία που θα επιδείξει η υπηρεσία, επί του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου 

της Π.Ε. Λάρισας ως εξής: 

 

• Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2 που 

τοποθετούνται με έμπηξη, λειτουργικού πλάτους W2 σε μήκος 500 μ. περίπου. 

• Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1 που 

τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, λειτουργικού πλάτους 

W3 σε μήκος 1300 μ. περίπου. 

• Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που 

τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, λειτουργικού πλάτους 

W5 σε μήκος 1745 μ. περίπου. 

• Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που 

τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, λειτουργικού πλάτους 

W4 σε μήκος 800 μ. περίπου. 

(Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικά μέτρα τοποθέτησης και είναι πιθανόν να τροποποιηθούν 

ανάλογα με τις ανάγκες για την ασφάλεια του οδικού δικτύου.) 

Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες αποξήλωσης των στηθαίων ασφαλείας και 

αντικατάστασης των κατεστραμμένων σιδηρών κιγκλιδωμάτων με νέα. 

Επίσης προβλέπεται η επανατοποθέτηση απολήξεων υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας και 

η βύθιση αυτών καθώς και η τοποθέτηση υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας και η βύθιση των 

απολήξεων. 

Τέλος προβλέπεται η αποξήλωση παλαιών ή κατεστραμμένων προς αντικατάσταση στηθαίων 

ασφαλείας αλλά και σιδηρών κιγκλιδωμάτων οδών.  

Σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος και μετά από 

τηλεφωνική ενημέρωση της Υπηρεσίας να επεμβαίνει άμεσα καθ΄όλο το 24ωρο καθώς επίσης 

και τις εορτές και τις εξαιρέσιμες ημέρες. 

Προϋπολογισμός έργου: 700.000,00 € (με το ΦΠΑ 24%). 





 3 

7. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

9. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στον Τομέα των Δημοσίων Έργων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 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 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. 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 

των παρ. 1 (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 

αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός 

και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Ειδικά όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. 

στην 1Η  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας καθώς και A2 τάξη με αναβάθμιση. 

10. Ανοικτή διαδικασία. 

18. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 

τιμή και με το σύστημα με επιμέρους  ποσοστά  έκπτωσης (άρθρο 95( παρ. α) του Ν. 4412/2016). 

19. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2Η 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα Δευτέρα.  

20. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

21. α) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες  

β) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9Η 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019  ημέρα Δευτέρα .  

γ) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα 

πρόσωπα. 
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22. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

24. Έχει εγκριθεί με την αρ.πρωτ. 138/24-1-2019 Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 700.000,00 € 

(ΑΔΑΜ:19REQ004368735 2019-01-24 και ΑΔΑ: 64ΡΩ7ΛΡ-ΟΔΨ) σε βάρος των πιστώσεων του 

έργου με 2018ΕΠ51700004 της ΣΑΕΠ517) και τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. 

ΛΑΡΙΣΑΣ», 2ο Υποέργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020», με προϋπολογισμό 700.000,00 € (με το ΦΠΑ 24%). 

25. Ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του 

υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

29. Η σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ. 

30. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.290,32€ 

και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 

την 1Η  ΙΟΥΛΙΟΥ 2020  

12,13,14,15,16,17,23,26,27,28 : Δεν Αφορά 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 




