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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 -2020»

ΜΕΤΡΟ 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»,
 Υπομέτρο 4.3. “ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ”
Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:

 “ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΝΕΡΟΥ  ΣΤΑ  
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ  Τ .Ο .Ε .Β .  ΔΑΜΑΣΙΟΥ  ”

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ διακηρύττει τη 
διεξαγωγή με δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία δημοπράτησης την προμήθεια με 
τίτλο: “ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΝΕΡΟΥ  ΣΤΑ  
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ  Τ .Ο .Ε .Β .  ΔΑΜΑΣΙΟΥ  ” , σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.  

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0016047648 και πρόκειται για την προμήθεια με τίτλο 
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΝΕΡΟΥ  ΣΤΑ  
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ  Τ .Ο .Ε .Β .  ΔΑΜΑΣΙΟΥ».
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  14-02-23, ημέρα Τρίτη  Ως ώρα 
λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.30 π.μ. 

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  17-02-23, ημέρα Παρασκευή Ως 
ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10.30  π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας “ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ  ΝΕΡΟΥ  ΣΤΑ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ  Τ .Ο .Ε .Β .  ΔΑΜΑΣΙΟΥ  ”  ανέρχεται στο ποσό των 193.540,00  ΕΥΡΩ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 239.989,60 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης, στο ΚΗΜΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
http://www.thessaly.gov.gr (στο σύνδεσμο Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Διακηρύξεις / Προκηρύξεις).

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.thessaly.gov.gr/
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Η διακήρυξη της προμήθειας έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ (Α.Π.5519/20-9-2021, 
ΑΔΑ:ΨΞΝ4ΟΞΤΒ-Γ7Δ)υπόδειγμα τύπου: Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις
Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

Δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4 της διακήρυξης,  έχουν οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας  και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 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 συμβάσεων3.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Στις περιπτώσεις υποβολής 
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ( άρθρο 19 του ν. 4412/2016).  

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  
Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή  3.870  ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το δικαιούχο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Η ισχύς της 
θα είναι τουλάχιστον  396  ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι δώδεκα (12) ΜΗΝΕΣ.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α συστήματος :158082), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης 
υποβολής προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Η προθεσμία περάτωσης της προμήθειας είναι 8 (ΟΧΤΩ) ΜΗΝΕΣ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από 
το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου : 2020ΣΕ08210005.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας, 
αρμόδιος υπάλληλος: Παπακωνσταντίνου Στέλλα, Κατή Άννα (τηλ.2413506416,411), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
e-mail: techerg.lar@thessaly.gov.gr.

ΛΑΡΙΣΑ,   24  /01/2023
Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

1 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
2 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 

2, 4, 5, 6 και 7.
3 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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