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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Βόλος 13 / 03 / 2018  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 2052      
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &                                   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ           

Ταχ.  ∆/νση   : ∆ιοικητήριο                                                           ΠΡΟΣ: Π.∆. 
(Αντωνοπούλου – ∆ηµ. Γεωργιάδου) 
Ταχ. Κώδικας: 383 33 - Βόλος                                                        
Πληροφορίες : Κοληµήτρα Χρ.                         
Τηλέφωνο     : 24213 52620                             
Fax                : 24213 52632                             
E-mail: h.kolimitra@thessaly.gov.gr 

  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισµού, σε ευρώ, για την υλοποίηση του 
έργου: «Εκτέλεση Προγράµµατος Καταπολέµησης Κουνουπιών στις Π.Ε 
Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2018».  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1 / 2018 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων 
(Π.Ε. Μ.& Σ.), ύστερα από την αριθ. 256/2018 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, διενεργεί δηµόσιο Συνοπτικό 
∆ιαγωνισµό για την Εκτέλεση Προγράµµατος Καταπολέµησης 
Κουνουπιών στις Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2018.   
Ο προϋπολογισµός ορίζεται έως του ποσού των εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (70.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του 
Τακτικού Προϋπολογισµού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & 
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οικονοµικού έτους 2018, φορέα 071, 
Κ.Α.Ε. 9899.01. 
Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 26/03/2018, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10:00.                              
Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ως προς την αποσφράγιση & 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης 
προσφορών για την εκτέλεση του προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών 
στις Π.Ε. Μ. & Σ είναι η 26/03/2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 
(Αντωνοπούλου & ∆ηµ. Γεωργιάδου, Βόλος 38001).  
Οι εγγυήσεις συµµετοχής είναι το 2% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.  
Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης από την προσφορά είναι 90 ηµέρες από 
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την εποµένη διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
Η σχετική διακήρυξη διατίθεται και χορηγείται από την ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ∆ιοικητήριο 
(Αντωνοπούλου – ∆ηµ. Γεωργιάδου) - Βόλος, Γραµµατεία – Πρωτόκολλο 
(γραφείο 3), καθηµερινά 08:00 – 15:00, τηλ. 2421352619 & 2421352612, όλες 
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία από την 
Υπηρεσία και ταχυδροµικά µε δική τους χρέωση. Το πλήρες κείµενο της 
διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας: http://www.pthes.gov.gr στο 
σύνδεσµο «Εφηµερίδα της Υπηρεσίας / ∆ιακηρύξεις» για την άµεση και πλήρη 
πρόσβαση στη συγγραφή των υποχρεώσεων. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης 
παρέχονται στο τηλ.: 2421352612, fax: 2421352632, αρµόδιος υπάλληλος κα 
∆έσποινα Ελευθεριάδου. 

               
Η δαπάνη της παρούσας δηµοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 
 
 

                                                                   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
 

                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
 
 

Π.∆.       

1. Εφηµερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ 

2. Εφηµερίδα ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 

3. Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων  

    Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 

4. Πίνακα ανακοινώσεων  

    ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 

    Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων  

5. Εφηµερίδα της Υπηρεσίας 
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