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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7/2021

ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 185163

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, 
άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Ο. 30 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 275.518,67€ (341.643,14€ με Φ.Π.Α. 24%).

Προεκτιμώμενες αμοιβές:

1. Τοπογραφικές μελέτες (16): 25.706,56 €
2. Συγκοινωνιακές μελέτες (10): 114.710,25 €
3. Υδραυλικές μελέτες (13): 38.816,27 €
4. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (09): 21.821,80 €
5. Τεχνικές μελέτες (8): 23.467,59 €
6. Περιβαλλοντικές μελέτες (27): 11.744,56 €
Μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ: 3.314,42 € 
και 35.937,22 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τη 
ΣΑΕΠ517 (2014ΕΠ51700018 - υποέργο 101).

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί 
και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 
παρ.3 του ν. 4412/2016.

• Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 15.02.2022, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (σύντμηση προθεσμίας κατά πέντε (5) ημέρες, σύμφωνα με το άθρ. 
27 παρ. 4 του Ν.4412/2016)

• Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18.02.2022, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της Διακήρυξης 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

ΑΔΑ: Ψ9ΤΛ7ΛΡ-ΣΒΞ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61e673b9033378325a8ffb2f στις 18/01/22 12:54

- 2 -

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) 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 . 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης .

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 της 
Διακήρυξης και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από 
τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση 
των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 5.510,00€.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) 
μήνες.

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.thessaly.gov.gr → Εφημερίδα της Υπηρεσίας → 
Διακηρύξεις/Προκηρύξεις.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 04.02.2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 09.02.2022.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, 
απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.ted.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στις 12.01.2022.

Πληροφορίες παρέχονται από: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, οδός 
Μπλατσούκα 24 Καρδίτσα, τηλ.: 2441054903-905, 2441354913 και e-mail: techerg.kard@thessaly.gov.gr.

Κωδικός Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία – Τρίκαλα, Καρδίτσα)

Καρδίτσα 18.01.2022
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

http://www.thessaly.gov.gr/
mailto:techerg.kard@thessaly.gov.gr
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΑΔΑ: Ψ9ΤΛ7ΛΡ-ΣΒΞ


		2022-01-18T12:54:20+0200


		2022-01-18T13:09:03+0200
	Athens




