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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΦΜ 997844846 – A’ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Καλλισθένους 27 &
Θεοφράστου
Τ.Κ.: 411 10, Λάρισα / Τ.Θ.: 1287
Πληροφορίες: κ.Μουσμούλης
Τηλέφωνο: 2413-511 209
Fax: 2413-511 222
e-mail: k.mousmoulis@thessaly.gov.gr

Λάρισα, 25-10- 2019
ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: 5359

Βαθμός Προτ/τας

α) «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
Παπασταύρου 6 – τ.κ. 41222 - ΛΑΡΙΣΑ
FAX: 2410-536449
Τηλ.: 2410-564000
e-mail: dtp@eleftheria.gr
β) «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ»
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Κ.Καρτάλη 1 & Αργοναυτών– 38221 ΒΟΛΟΣ
FAX: 24210-31198
Τηλ.: 24210-25205
e-mail:info@taxydromos.gr
γ)«ΘΕΣΣΑΛΙΑ
«ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ» (εβδομαδιαία)
Κουμουνδούρου 4 & Ιάσονος – 38221 – ΒΟΛΟΣ
FAX: 24210-32829
Τηλ: 24210-23303
e-mail: info@e-thessalia.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου : «Παραλιακός
Παραλιακός άξονας
Θεσσαλίας Κεραμίδι - Ρακοπόταμος (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+405,76) :
Κατασκευή οδικού τμήματος από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 12+100».
12+100

1. Σας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε στο φύλλο της έγκριτης εφημερίδας σας, μία φορά αυτούσιο
το ταχύτερο δυνατό, το συνημμένο κείμενο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ΚΥΑ
αριθμ.2/82452/0020/12-11-2008
2008 «Καθορισμός της τιμής των καταχωρουμένων στον τύπο
υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου & ΝΠΔΔ»). Όσον αφορά τις τιμές, στο μέγεθος
γραμματοσειράς, στο πλάτος της στήλης αναγραφής του και των ενδιαμέσων κενών διαστημάτων
και ειδικότερα ορίζεται:
α) Ο χώρος ο οποίος θα καταλαμβάνο
καταλαμβάνουν
υν οι τίτλοι των δημοσιευμάτων σε δέκα (10)
χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο.
β) Ο χώρος ο οποίος θα καταλαμβάνουν οι υπότιτλοι των δημοσιευμάτων σε επτά (7)
χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο.
γ) Ο χώρος ο οποίος θα καταλαμβάνουν στο τέλος των δημοσιευμάτων ο τίτλος της
Υπηρεσίας σε ένα στίχο και τρία (3) χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο.
δ) Οι δημοσιεύσεις να γίνονται με γραμματοσειρά επτά (7) στιγμών και με διάστιχο 8,5
στιγμών.
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Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω προκειμένου η δαπάνη να είναι συμβατή
με την υπ’ αρίθμ. 2/82452/0020/12-11-2008 ΚΥΑ. Σε διαφορετική περίπτωση η δαπάνη δεν θα
μπορεί να σας καταβληθεί και θα σας επιστρέφονται τα σχετικά τιμολόγια.
2. Επίσης σας παρακαλούμε να μας στείλετε το φύλλο με τη δημοσίευση, αμέσως μόλις αυτή
πραγματοποιηθεί ή σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης δημοσίευσης, να μας γνωρίσετε με κάθε
πρόσφορο μέσο (τηλέφωνο ή FAX) το αρνητικό γεγονός και πριν την ανωτέρω καταληκτική
ημερομηνία, για να αποτραπεί η ακυρότητα της Δημοπρασίας.
3. Τέλος σας γνωστοποιούμε ότι τα έξοδα δημοσίευσης θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο του υπόψη
έργου, μετά την ανάδειξή του και πριν την πληρωμή προς αυτόν του 1ου Λογαριασμού και σε
περίπτωση άγονου διαγωνισμού από την Υπηρεσία μας. Προς τούτο απαιτείται η αποστολή στην
Υπηρεσία μας των παραστατικών πληρωμής.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Φ.4.1.1/Δ.114
2) Χρον. Αρχείο

O Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κωνσταντίνος Αγοραστός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Με αντίγραφο περίληψης διακήρυξης)
1. Τ.Σ.Ε – Δ.Τ.Ε. / Π.Θ. ΕΝΤΑΥΘΑ
2. Σύνδεσμο Εργοληπτών Δ.Ε. Ν. Λάρισας
3. Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ασκληπιού 29 – τ.κ. 106 78 - ΑΘΗΝΑ
4. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - Θεμιστοκλέους 4 – τ.κ. 106 78 - ΑΘΗΝΑ
5. Περιφέρεια Θεσσαλίας – Γρ. Τύπου – Διοικητήριο – ΕΝΤΑΥΘΑ
6. Εφημ. της Υπηρεσίας (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 5359
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του έργου: «Παραλιακός
Παραλιακός άξονας Θεσσαλίας Κεραμίδι - Ρακοπόταμος
(Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+405,76) : Κατασκευή οδικού τμήματος από Χ.Θ. 0+000
έως Χ.Θ. 12+100», «προϋπολογιζόμενης
προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά τη μελέτη ύψους: για την
κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
11.999.433,82€
και συνολικής δαπάνης
15.000.000,00€ (μαζί με την δαπάνη για Φ.Π.Α. & αναθεώρηση).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματο
Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ:017
ΣΑΕΠ:017, Κ.Α.Ε: 2018ΕΠ01700003 με συγχρηματοδότηση 80%
από το ΕΤΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα «προσφορά
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης γι
για
α κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου
και του προϋπολογισμού, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της
Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης». Η οικονομική
προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβλ
υποβληθεί
ηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 & το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης. Κριτήριο για
την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι προσφορές υποβάλλ
υποβάλλονται
ονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 9/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται
η 13/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα
γραφεία της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας, οδός Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου (1ος όρ.)
στη Λάρισα.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία
προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημε
ημερομηνία
ρομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και σ
στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του
ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
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προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που
δραστηριοποιούνται . σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 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.
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.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή 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).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της
υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή διακοσίων σαράντα μια χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε
ευρώ & σαράντα οκτώ λεπτών (241.935,48 ευρώ) ευρώ
και θα απευθύνεται στη
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε./Περιφέρειας Θεσσαλίας) και θα έχει χρόνο ισχύος
μεγαλύτερο των 9 μηνών & 30 ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προσφέρεται 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/main.aspx?catid=90
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29/11/2019 η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 3/12/2019. Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Ανέστης &
Μουσμούλης Κων/νος. τηλ. 2413 511 216 & 209.
Λάρισα, 25 -10 -2019
O Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κωνσταντίνος Αγοραστός

