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          Τρίκαλα,  30 – 9 – 2022 
Αρ. Πρωτ.: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Β. Τσιτσάνη 31 / Τ.Κ.: 42132 
Πληροφορίες : Φ. Κλουτσοτήρα
Τηλέφωνο : 2431351518
Email : f.klotsotira@thessaly.gov.gr

ΠΡΟΣ:

 Τις εφημερίδες

1. ΕΡΕΥΝΑ
                                                                                                                             e-mail: erevna@otenet.gr

2. ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
                                                                                                                                             e-mail: plogos@otenet.gr

3. ΜΕΤΕΩΡΑ
                                                                                                                                             e-mail: info@tameteora.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση  Περιληπτικής  Διακήρυξης δημοπρασίας

Σας στέλνουμε ταυτάριθμη περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας του έργου 

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022-2025»

ΥΠΟΕΡΓΟ 5:   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑ – ΑΥΡΑ – ΚΟΝΙΣΚΟΣ 
ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΓΓΑ & ΜΑΥΡΕΛΙ – ΚΡΗΝΙΤΣΑ – ΑΓΡΕΛΙΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟ & 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ 2022-23»

προϋπολογισμού εργασιών 48.387,00 €, και Φ.Π.Α. 11.612,90 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 60,000,00 €, το οποίο χρηματοδοτείται 
από πιστώσεις του Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας  - ΣΑΝΠ 417 2022ΝΠ41700044, και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε 
στην εφημερίδα σας μια φορά το αργότερο μέχρι  την   7η  / 9 /2022.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας

Ο    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                       Τρίκαλα,    30  – 9 – 2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                                                                                          Αριθ. πρωτ.: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΑΝΟΙΚΤΗΣ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάθεση του 

υποέργου 5: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑ – ΑΥΡΑ – ΚΟΝΙΣΚΟΣ 
ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΓΓΑ & ΜΑΥΡΕΛΙ – ΚΡΗΝΙΤΣΑ – ΑΓΡΕΛΙΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟ & ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ 2022-23», 
προϋπολογισμού 48.387,10 ΕΥΡΩ (Χωρίς Φ.Π.Α 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΝΠ 417 (Κ.Α. 
2022ΝΠ41700044).

2. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Τρικάλων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) στο χώρο «ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί» της ιστοσελίδας www. promitheus.gov.gr με α.α ΕΣΗΔΗΣ 172585 καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις».

3. Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Τρικάλων, οδός Β. Τσιτσάνη 31, Τ.Κ 42132, Τρίκαλα, τηλ: 2431351517, 
email: a.trigas@thessaly.gov.gr

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής 
προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/10/2022, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με το σύστημα 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. Το αποτέλεσμα διαγωνισμού θα 
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρεια Θεσσαλίας.

6. Αντικείμενο του υποέργου είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού για την περίοδο 2022 - 2023 στο οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα αποχιονισμού 
περιλαμβάνει εργασίες αποκατάσταση βατότητας, αποχιονισμού, αλατοδιανομής, ελκυσμού οχημάτων και άλλες που κρίνονται 
απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στα παραπάνω οδικά τμήματα από τις χιονοπτώσεις. 

7. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 71 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.

  Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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 αποχιονισμού
 Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν έγκριση ή βεβαίωση ή άδεια για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού 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.

8. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους Εννιακοσίων Εξήντα Οχτώ Ευρώ (968,00 ΕΥΡΩ) 
με ισχύ για τριάντα (30) ήμερες από τη λήξη χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 
24/11/2023. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (12) μήνες.

9. Κωδικός CPV:  90620000-9 - Υπηρεσίες εκχιονισμού και Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία – Τρίκαλα, Καρδίτσα).

10. Προθεσμία περαίωσης έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τρίκαλα,  30  / 9  / 2022

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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