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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας  Διακηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον 
το προσφερόμενο είδος είναι αποδεκτό και σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την Προμήθεια 
850 τόνων άλατος για τις ανάγκες του Βόρειου τομέα της Π.Ε. Λάρισας προϋπολογισμού  60.000,00€       
(πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα παρακάτω :

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/1999)
3. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με την προσθήκη 
του Ν.3801/04.09.2009 (ΦΕΚ A’ 163) Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
Ευθύνη» Άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων». 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2-2012), το άρθρο 238 του Ν. 
4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) και το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013).

ΕΡΓΟ:

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ1:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ 
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ » 
ΥΠΟΕΡΓΟ :19 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ  2021» 
ΣΑΕΠ 517-2016ΕΠ51700002  
60.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) 

http://www.thessaly.gov.gr/




Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6058da60db3da65d1eab52d8 στις 23/03/21 12:21
2

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (Α’ 237), ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Ανοικτή διάθεση 
και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση 
του Ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 
2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
10. Το υπ΄αριθμ 4584/30-9-2016 της Γεν Διευθ. Δημ. Συμβάσεων/ Δ/ΣΗ Νομικών Υπηρεσιών 
τμήμα Μελετών, της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005.
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194 /22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες».
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27.12.2010) « Οργανισμός Περιφέρειας 
Θεσσαλίας». 
15. Την αριθμ. 12179/2-7-2014 (ΦΕΚ 1893/Β΄/11-7-2014) ) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός 
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
16. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων και 
αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης. 
17. Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη Περ. Θεσσαλίας στους 
αρμόδιους Δ/ντες- Προϊσταμένους με το ΦΕΚ 2688/8-10-2014 ΤΕΥΧΟΣ Β.
18. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
19. Την αριθμ. πρωτ. 72560/25-02-2021 έγκριση διάθεσης πίστωσης του εν θέματι έργου με 
ΑΔΑ ΨΘΗΗ7ΛΡ-ΜΟ9 & ΑΔΑΜ 21REQ008201773 2021-02-26 με Κ.Α.2016ΕΠ51700002 και τίτλο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ-ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 
«ΥΠΟΕΡΓΟ:19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2021»
20. Την υπ’ αριθ. 283/2021 Πρακτικό 10ο/16-03-2021 με (ΑΔΑ:ΨΣΡΔ7ΛΡ-ΓΓΦ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
της παρούσας διακήρυξης
21. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής  Ενότητας Λάρισας παρέχει, 
με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, ελεύθερη, άμεση και 
πλήρη πρόσβαση στο πλήρες κείμενό της και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της, www.pthes.gov.gr 
22. Τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας για την προμήθεια άλατος για τον 
αποχιονισμό της χειμερινής περιόδου 2021– 2022.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

http://www.pthes.gov.gr/
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Β.1. Ο διαγωνισμός είναι Πρόχειρος με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον το προσφερόμενο είδος είναι αποδεκτό και 
σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια 
850 τόνων άλατος για τις ανάγκες του Βόρειου Τομέα της Π.Ε. Λάρισας που αφορά τον 
αποχιονισμό του οδικού δικτύου του Νομού για την χειμερινή περίοδο 2021 – 2022.

Β.2.  Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 12η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30                ( 
λήξη επίδοσης προσφορών) στο Γραφείο 1.26 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Λάρισας, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Β.3.  Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του  Κ.Π.Δ. και οι συμμετέχοντες  για να 
γίνουν δεκτοί σ’ αυτόν,  πρέπει  να  υποβάλλουν  τα  εξής  δικαιολογητικά :

 
     1.-  α.)  Φάκελο   προσφοράς   στον οποίο  θα  αναγράφονται τα παρακάτω :

1.-  Φάκελος  Προσφοράς

2.-   Ο  τίτλος  του  έργου

3.-   Ο  πλήρης  τίτλος  της  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  τον  διαγωνισμό

4.-    Η  ημερομηνία  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού

5.-    Τα  στοιχεία  του  προσφέροντος

β.) Μέσα  στο  κυρίως   Φάκελο  θα υπάρχουν σφραγισμένοι υποφάκελοι :
1.-  Φάκελος  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής - Πρωτότυπα 
2.-   Φάκελος  Οικονομικής  Προσφοράς – Πρωτότυπο  
3.-  Φάκελος Τεχνικών Προδιαγραφών – Πρωτότυπα 

 2.- Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό  2%, 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ. ( 1.200,00€).

Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

Ι.   Την σχετική διακήρυξη , την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η  εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον  

επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς).

Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:

(1) την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει το ορισμένο ποσό μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται,

(2) τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης,
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,
(4) την ημερομηνία έκδοσής της,
(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
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Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
προμηθευτή από την Υπηρεσία.

2.  Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Λάρισας , όπου   θα   αναφέρονται   τα   βασικά   στοιχεία   (επωνυμία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο επικοινωνίας, fax και e-mail) του υποψήφιου Ανάδοχου ή στην περίπτωση 
ένωσης,   των   φορέων  που  απαρτίζουν  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο,  την έκταση /ποσοστό και 
το είδος συμμετοχής τους στο έργο. Παράλληλα θα αναφέρεται ότι δίνεται η συγκατάθεση για 
τη διακίνηση εγγράφων μέσω του αριθμού (ή των αριθμών σε περίπτωση  ένωσης  εταιριών)  
τηλεομοιοτυπίας (fax) που δηλώνεται  στην  αίτηση.  Η αίτηση  θα  υπογράφεται  από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του υποψήφιου Ανάδοχου ή σε περίπτωση σύμπραξης από τους νόμιμους 
εκπρόσωπους όλων των συμμετεχόντων στη σύμπραξη.

3. Υπεύθυνη  δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά 
συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης  
(Γενικοί  και   Ειδικοί  Όροι - Παραρτήματα),  της  οποίας ο υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση, 
και ότι η υποβαλλόμενη προσφορά του καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης προμήθειας 
και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :

1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
2) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :
     α) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

(i) συμμετοχή    σε   εγκληματική    οργάνωση,    
     (ii)    δωροδοκία,    
     (iii)    απάτη,
     (iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα 

του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη προκήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

      β)δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης       
πτώχευσης.

     γ) είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

      δ) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο,
      ε) (Για Νομικά πρόσωπα) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο   για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα).

3) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των  
δικαιολογητικών κατακύρωσης που απαιτούνται και περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 2 
του ΠΔ 118/07.
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5. Υπεύθυνη  δήλωση του  Ν. 1599/1986  με θεώρηση γνησίου  υπογραφής ή  ένορκη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος: 

(α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

(β) δεν έχει αποκλεισθεί, από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ Εμπορίου) (για αλλοδαπούς από αντίστοιχη αρχή)

(γ) δεν απώλεσε το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης 
Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις.

6. Παραστατικό  εκπροσώπησης στην  περίπτωση   που  οι   προσφέροντες συμμετέχουν στους 
διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους.

         3.- Φάκελος  Οικονομικής  Προσφοράς ( Πρωτότυπο) 

 Θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος καθώς και ο τίτλος 
της Προμήθειας και ο φορέας που απευθύνεται ο Διαγωνιζόμενος. 
Μέσα στον κάθε φάκελο θα υπάρχει το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας στο 
οποίο ο Διαγωνιζόμενος θα αναγράφει την προσφερόμενη τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α.(€/τόνο), 
το όλο τίμημα  της  Προμήθειας ( χωρίς Φ.Π.Α.) , τον Φ.Π.Α. και το σύνολο, ξεχωριστά.
 Η  ισχύς  της  Οικονομικής  Προσφοράς  θα  είναι  για  90  ημέρες .

     4.- Φάκελος  Τεχνικής  Προσφοράς ( Πρωτότυπο)  

     Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχονται επίσημα πιστοποιητικά ( ή επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα ) που θα αποδεικνύουν την ποιότητα των προσφερόμενων υλικών.   

        5.-  Τεχνικές Προδιαγραφές 
        
    Το προσφερόμενο αλάτι θα είναι  χύμα με τις παρακάτω ειδικές προδιαγραφές :

1. υψηλή περιεκτικότητα σε NaCl ( NaCl > 99% επί ξηρού δείγματος )  και 
2. ειδική κοκκομετρία ( 1mm < d < 5 mm σε ποσοστό 80 % )

 

        6. - Τ.Ε.Υ.Δ. ( Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης).  

         7.-  Κατακύρωση - Προσφερόμενη ποσότητα 

Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια 850 τόνων άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού της 
χειμερινής περιόδου 2021-2022, συνολικού ποσού 60.000,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. με δυνατότητα 
αύξησης 30% ή μείωσης 50% της τελικής ποσότητας σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 
118/2007 ( Κ.Π.Δ.) . 

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ευκρινείς και αναλυτικές.

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας  και την τελική επιλογή του προμηθευτή αποτελεί η 
χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές 
που αναφέρονται στις  Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω.
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Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας  ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και μέσα σε 20 ημέρες από την πρόσκληση υποχρεούται ο 
αναδειχθείς ως προμηθευτής να προσέλθει στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων για την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε φάκελο, όπου εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ» και μέσα θα υπάρχουν όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως 
αυτά κατά σειρά αναφέρονται παρακάτω:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, (Αφορά Φυσικά Πρόσωπα,)

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. (Αφορά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα,)

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το  οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Αφορά Φυσικά και Νομικά 
Πρόσωπα,)

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου   ότι  εξακολουθούν  να   παραμένουν  εγγεγραμμένοι   μέχρι  της  
επίδοσης της  ως  άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του 
Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.  (Αφορά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα,)

(5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (για Ε.Π.Ε., 
Ο.Ε. και Ε.Ε από αρμόδιο τμήμα του  Πρωτοδικείου της έδρας τους και για Α.Ε.  από την 
αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας 
είναι εγγεγραμμένη ), ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει 
(για Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε από αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας τους και για Ανώνυμες 
εταιρίες από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της), ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά  πρόσωπα)  (Αφορά Νομικά Πρόσωπα,)

(6) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.) και για τον πρόεδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμού. (Αφορά 
Νομικά Πρόσωπα)

(7) Δικαιολογητικά  σύστασης  (Αφορά   Νομικά Πρόσωπα) / Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι  ο 
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. (Αφορά Συνεταιρισμούς)
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Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. Οι αλλοδαποί και 
τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα προσκομίσουν ισοδύναμα με τα ακόλουθα έγγραφα, αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής 
τους. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση 
του προμηθευτή που γίνετε ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
Tο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση 
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 
σχετική πρόσκληση.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα υποβάλει τα Πρακτικά και 
όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, στην Οικονομική Επιτροπή που διατηρεί το 
δικαίωμα να αποφασίσει για την κατακύρωση της προμήθειας.

Μετά την Κατακύρωση αποστέλλεται στον ανάδοχο σχετική ανακοίνωση στην οποία 
επισυνάπτεται σχέδιο Σύμβασης προμήθειας. Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών 
από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας τη χρηματική Εγγύηση καλής 
εκτέλεσης του έργου ποσοστού 10% χωρίς το ΦΠΑ.
Στην περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επιβάλλονται οι 
καθοριζόμενες από το νόμο κυρώσεις.

(8) Η Προμήθεια των υλικών θα γίνεται σε ποσότητες που ζητούνται κάθε φορά από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων, θα συνοδεύονται δε κάθε φορά από επίσημα πιστοποιητικά όσον αφορά την 
ποιότητά τους. 

Η μεταφορά θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου Προμηθευτή.
Η παράδοση θα γίνεται σε αποθήκες και συγκεκριμένα 

 Στην Ελασσόνα σε εργοτάξιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για 600 t. περίπου. 
 Στην Καλλιθέα Ελασσόνας σε κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων για 250 t. περίπου
Η μεταφορά θα γίνει χωρίς καμία επί πλέον οικονομική επιβάρυνση της Περιφερειακής 
Ενότητας Λάρισας .
Στις παραπάνω περιοχές θα δύναται να γίνεται η αυξομείωση των ποσοτήτων παράδοσης 
ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες .

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα στο όνομά του, σε βάρος 
του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Λάρισας , βάσει Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής 
και των Τιμολογίων του Προμηθευτή.

Το αντίτιμο της προμήθειας υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και σε φόρο επί της καθαρής αξίας.
Ο Φ.Π.Α. δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων, στο site της περιφέρειας Web: 
http://www.thessaly.gov.gr καθώς και η Περίληψή της .

                                                                                               ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
                                                                                                            
                    

http://www.thessaly.gov.gr/




Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6058da60db3da65d1eab52d8 στις 23/03/21 12:21
8

                              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΝΗΣ
                                                                                            ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

         
                            

             ΕΛEΓXΘHKE                                                         
      ΛΑΡΙΣΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021   
                                                      
                      Ο
   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
   ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ                                     

                       Θ E Ω P H Θ H K E  
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ                      ΛΑΡΙΣΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021                                                   
     ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.            

                                                                                                            Ο
     ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
                                                                                             Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ        

     

                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΙΑΣ 
                                                        ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ   ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   
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