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  ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΛΛ ΗΗ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ

 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με   
 Ταχυδρομική διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 31 – Τ.Κ 42132.
 Κωδικό NUTS: EL-611,
 Αριθμοί τηλεφώνου:2431046271, 2431046213
 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431046210, 2431046264
Ηλεκτρονική Δ/νση ( email): techerg.trik@thessaly.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr

διακηρύσσειδιακηρύσσει  την ανοικτή συνοπτική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:

ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ::  «2018ΕΠ51700002ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΚΑΙ  
ΤΟΥ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Π .Ε .  ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 
ΝΕΟ  ΥΠΟΕΡΓΟ  197: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΡΑΧΤΗ  ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ  ΣΤΗ  
ΘΕΣΗ  ΟΡΘΗ  ΠΕΤΡΑ  ΤΗΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΟΔΟΥ  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ  – ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας  40.322,58 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), β) τους όρους της 
παρούσας και γ) την  αρ. 262/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Θεσσαλίας,

καλεί

          τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για 
την ανάδειξη  αναδόχου ,  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  
άποψη  προσφορά  μόνο  βάσει  της  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή) σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  
του  άρθρου  95 παρ  2α  του  Ν .4412/2016
Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 40.322,58 € και Φ.Π.Α.  9.677,42 €, ήτοι συνολικού 
προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Η  σχετική  δαπάνη  θα  βαρύνει  τις   πιστώσεις   του   Προγράμματος  Δημοσίων  
Επενδύσεων ,   και   συγκεκριμένα    του  έργου   με   Κ.Α.  2018ΕΠ51700002  της  ΣΑΕΠ  517  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                               
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση :         Bασ. Tσιτσάνη 31
Ταχ. Κωδ.            42132
Πληροφ.:             Μ.Αμπράζη
Τηλεφ.                2431046219
Τηλεομοιοτυπία FAX:                                     2431046210
Ηλεκτρ/κή  δ/νση 
(email): m.amprazi@thessaly.gov.gr

mailto:techerg.trik@thessaly.gov.gr
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ΝΕΟ  ΥΠΟΕΡΓΟ  197: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΡΑΧΤΗ  ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ  ΣΤΗ  
ΘΕΣΗ  ΟΡΘΗ  ΠΕΤΡΑ  ΤΗΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΟΔΟΥ  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ  – ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Κωδικός CPV:   : [45233141-9]- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ   (Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 
- Παράρτημα ΙΙ)  
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων, την  20η  ΜΑΪΟΥ 2021 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  10.00΄  π.μ., στο κτίριο της  
Περιφερειακής  Ενότητας  Τρικάλων, επί της οδού Βασιλείου Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132 , Τρίκαλα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως την  20η  ΜΑΪΟΥ 2021 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 
και ώρα  10.00΄  π.μ.,  ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, στο Γραφείο Γραμματείας της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της  Π.Ε. Τρικάλων, επί 
της οδού Βασιλείου Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132, Τρίκαλα, στο γραφείο 211,  2ος όροφος, το αργότερο 
μέχρι και την  20η  ΜΑΪΟΥ 2021 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  10.00΄  π.μ. Προσφορά που 
κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται 
χωρίς να αποσφραγιστεί.  Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά 
δεν έφθασαν έγκαιρα στην Γραμματεία  της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων, 
επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην καυασκευή έργων πρασίνου και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρήται στη Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην  Α1 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  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.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  
968,00 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης.

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων 
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται 
εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 
τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του 
διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, 
χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε 
δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους 
ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει 
καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί: 
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1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. 
2. στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr, στην διαδρομή : 
Εφημερίδα της Υπηρεσίας - Διακηρύξεις - Προκηρύξεις).
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή. 

Το συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού συμπεριλαμβανόμενου του Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της 
Υπηρεσίας/Διακηρύξεις»), για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή 
υποχρεώσεων.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 
και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Περιφερειακή 
Ενότητα Τρικάλων και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της 
διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 
Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Δ/νση  
Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε. Τρικάλων ( Γραφείο 219 ,  τηλ.  24310-46219 και Γραφείο 216 τηλ. 24310-
46216  ).

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

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