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                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Λάρισα,   12 – 9- 2022             
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Α.Α. 170614

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ 
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2022-2023-2024» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΟ 
ΤΟΜΕΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  ΕΤΩΝ 2022-2023»

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής.
Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας .
Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου (Διοικητήριο) , 
Σημεία Επαφής:: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας ,Τμήμα συντήρησης – κίνησης 
οχημάτων & μηχανημάτων έργου - Λάρισα , ΤΚ 412 22 , ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2413506426 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: h.karampouzis@thessaly.gov.gr 
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: 
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.thessaly.gov.gr  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) 
επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) 
προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: http://www.promitheous.gov.gr
I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

mailto:h.karampouzis@thessaly.gov.gr
http://www.thessaly.gov.gr/
http://www.promitheous.gov.gr/


ΑΔΑ: ΨΧΕΟ7ΛΡ-Τ7Γ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 631ee62170128e28a8a4c73f στις 13/09/22 11:26
2

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ 2022-2023-2024» 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  ΕΤΩΝ 
2022-2023»

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 9: Λοιπές υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ- 
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ .

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό 
σύστημα αγορών (ΔΣΑ) 
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού για την περίοδο 2022-
2023 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητος Νότιου τομέα συντήρησης της Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας  και συγκεκριμένα στο νότιο τμήμα της Π. Ε. Λάρισας , το οποίο καλύπτει κυρίως το 
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο των ορεινών όγκων Κισσάβου , Μαυροβουνίου , Νοτίου 
Ολύμπου στους Δήμους Τεμπών & Αγιάς , αλλά και όλο το υπόλοιπο ημιορεινό - πεδινό 
οδικό δίκτυο του νότιου τομέα της Π. Ε, Λάρισας  των Δήμων Φαρσάλων - Τυρναβου – 
Κιλελέρ & Λάρισας .
Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής, 
ελκυσμού οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προκύπτουν στο οδικό δίκτυο από τις χιονοπτώσεις.
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα αποχιονισμού, τον πίνακα 
εδρών των μηχανημάτων, τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τους όρους που 
αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη.

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κύριο Αντικείμενο: 90620000-9
II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 282.258,06 Ευρώ  ( με ΦΠΑ 350.000,00 Ευρώ)

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι 

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
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Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: Ναι (με δυνατότητα παράτασης χρόνου μέχρι 
την δυνατότητα εξάντλησης των ποσοτήτων (ωρών) και όχι πέραν του πρώτου 
τριμήνου του επόμενου έτους. 

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: δώδεκα  (12) (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής: ανέρχεται στο ποσό των 5.646,00 ευρώ.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές 
διατάξεις που τις διέπουν:
Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα 
ανατεθεί η σύμβαση:
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι 
απαιτήσεις: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των 
προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι δραστηριότητα εκχιονισμού.
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν έγκριση ή βεβαίωση ή άδεια για την παροχή υπηρεσιών 
εκχιονισμού ή να είναι μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή άλλου (π.χ. Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος ή άλλου αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα). Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό και Βιομηχανικό ή άλλο (π.χ. Βιοτεχνικό) 
Επιμελητήριο Ελλάδας ή άλλου αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου.

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι 
απαιτήσεις : 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι  διαθέτουν/ 
παρέχουν: μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τη τελευταία τριετία (2019-
2020-2021).
 [Ι]  δηλώνουν αριθμός ετών (2019-2020-2021) μέσος γενικός κύκλος εργασιών 
(285.000,00) νόμισμα (ΕΥΡΩ)

III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι 
απαιτήσεις:
Για την παρούσα διαδικασία σύναψη σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
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• να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) εκχιονιστικών περιόδων 
τουλάχιστον (2019-2020-2021) μία σύμβαση ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
αποχιονισμού, των οποίων το ελάχιστο συνολικό ύψος προεκτιμώμενης/ων αμοιβής/ών 
δημοπράτησης ανέρχεται σε:
Για το ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ – ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ  χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
• να δηλώσουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού που έχουν εκτελέσει 
κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εκχιονιστικών περιόδων

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα 
των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός

IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να 
υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του 
διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση όχι

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή 
περιγραφικού εγγράφου
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 

1. 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 

IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή 
συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά.

IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
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IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
1. 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00.

Τόπος: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΛΑΡΙΣΑ ( ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ) 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:   12-9-2022

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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