
                                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Β ό λ ο ς     11-04  -2017  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  Αρ.Πρωτ.: 2 3 1 0  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

   

Τµήµα : Συγκ/ κων Έργων   

Πληρ. : ∆ΕΙΝΟΜΑΧΗ ΤΕΚΟΥ 
Τηλ: 2421352479 

   

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία επιλογής  αναδόχου για το έργο µε τίτλο  : 
«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21-5-
2016 ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ»  

µε προϋπολογισµό 645.161,29 € + 154.838,71 (ΦΠΑ 24%) = 800.000,00 ΕΥΡΩ. 

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

Α) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ              88.232,00 € 

Β) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ               302.682,50€ 
Γ) Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ              74.734,00 € 

 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας Αναλήψεως και Ιωλκού, Βόλος, 2ος  Όροφος, τηλ. 

2421352461 κ.  Βαρβάρα  Γεωργαντζή  µέχρι τις 19 /05/2017. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε  την αριθµ. 182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (ΦΕΚ 
4269/Β/30-12-16) για έργο κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 και προβλέπει τη χρήση του Τυποποιηµένου 
Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. Τα τεύχη δηµοπράτησης είναι αναρτηµένα στην 
επίσηµη ιστοσελίδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr (στο σύνδεσµο Εφηµερίδα της 
Υπηρεσίας- ∆ιακηρύξεις/Προκηρύξεις). Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται και στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ.  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421352461, fax επικοινωνίας, 2421352457, αρµόδιος/α υπάλληλος κα. Βαρβάρα 
Γεωργαντζή- Βούλγαρη.   
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  23/05/2017  ηµέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα  10.00π.µ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την 
τιµή σύµφωνα µε το οριζόµενα του άρθρου 95 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.  

   4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 

Α) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ..στα έργα κατηγορίας 
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω   iκαι που είναι εγκατεστηµένα σε: 

1)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 Σ∆Σ, 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. 

 2)Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

 3) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 

παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 

ΑΔΑ: 6ΩΔ87ΛΡ-ΒΚ6



προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που 

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

5.  Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.903,00 Ευρώ 
µε  ισχύ τουλάχιστον ΕΞΙ  (6) µήνες και τριάντα (30) µέρες, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΙ (6) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής τους. 

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας  

     Κ.Α. 2016ΕΠ81700011    ΣΑΕΠ817  

    Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

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

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
  

  

  

  

 ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

1. Τεχν. Επιµελ. Ελλάδος 

              Νίκης 4            Αθήνα 10248 

 

2. Τεχν. Επιµελ. Ελλάδος 

Τµήµα Ν. Μαγνησίας   Ενταύθα     382 21 

 

3. Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. 

Θεµιστοκλέους 4           Αθήνα  106 78 

 

4. Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε. Ν. Μαγνησίας 

2ας Νοεµβρίου και Ξενοφώντος   Ενταύθα      

 

5. Σύνδεσµο Εργοληπτών ∆.Ε. 

Ν. Μαγνησίας  Κοραή 65        Ενταύθα   382 21     

(για τον ορισµό εκπροσώπου στην ∆ηµοπρασία) 
6. ∆/ντή Εφηµερίδας 

α) Εφηµερίδα Κυβερνήσεως – Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµ. Συµβάσεων ΑΘΗΝΑ dds@et.gr 

β) ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ       ΑΘΗΝΑ  iho@otenet.gr   Fax. 210 3817331  
γ) ΑΥΓΗ                            ΑΘΗΝΑ  marketing@avgi.gr Fax. 21 0 5231822  

       δ) ΜΑΓΝΗΣΙΑ                  Ενταύθα  info@magnesianews.gr Fax. 2421 0 65008 
       ε) ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ                        Ενταύθα            info@taxydromos.gr           Fax  24210  31198 

      στ) ΘΕΣΣΑΛΙΑ της ∆ευτέρας     Ενταύθα  pub@e-thessalia.gr        Fax. 24210 32828  
 

µε την παράκληση να δηµοσιεύσει τούτη την περίληψη (µε γραµµατοσειρά 7 στιγµών και διάστιχο 8,5 

στιγµών) το αργότερο µέχρι  09/05/2017   και να αποστείλει τα δικαιολογητικά για την πληρωµή του στη ∆)νση 

Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.  

 

                                              
i  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η 

κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους 

όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
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