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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», της µε αριθ. 15840/156612/4-10-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788/Β’/26-10-2018) «Έγκριση της 146/2018 
(ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 
222/Α’/27-10-2010): «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει», του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ  Α’ 150 /10.07.2007) και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, και σύµφωνα µε την αριθµ. 
1829/2019 (Πρακτικό 29ο/26-08-2019) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός είναι 60.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.(24%). 
 
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει την  19Η  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ηµέρα  Πέµπτη και  ώρα  10:00  π.µ. 
(λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον της  αρµοδίας  επιτροπής ∆ιαγωνισµού  στο  γραφείο 1.26  
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας (Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου 
∆ιοικητήριο - Τ.Κ. 411 10 - ΛΑΡΙΣΑ). 

            
Στη δηµοπρασία έχουν δικαίωµα συµµετοχής όσοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εµπορίας 
του υπό προµήθεια είδους. 
  
Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα αναφερόµενα κατά περίπτωση στην 
λεπτοµερή ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας στοιχεία. 
 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής 
ύψους 968,00 €. 
 
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας µε την υπ΄ αριθµ. 149/22-01-2019 (Α∆Α: ΩΛΘΚ7ΛΡ-∆ΘΣ και Α∆ΑΜ: 19REQ004359931 
2019-01-22) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου µε 
Κ.Α.2018ΕΠ51700004 της ΣΑΕΠ 517. 
 
Το πλήρες τεύχος του διαγωνισµού διατίθεται από το γραφείο 1.26 της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σε ηλεκτρονική 
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µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσµο 
«Εφηµερίδα της Υπηρεσίας/∆ιακηρύξεις»), για την ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στη 
συγγραφή υποχρεώσεων. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη ∆ιακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2413506426, fax 2413 
506176, αρµόδιος υπάλληλος Χρ. Καραµπούζης, ταχ. δ/νση Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου 
(∆ιοικητήριο) – Λάρισα Τ.Κ. 411 10. 
  
 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   
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