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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλία προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σε ευρώ, με σκοπό 

τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (επιλογή αναδόχου), για την υλοποίηση του 

Υποέργου 2 «Επιλογή τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της δημιουργίας και 

λειτουργίας του "Παρατηρητηρίου" για 3 έτη» της Πράξης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για χρονικό διάστημα 32 μηνών 

(CPV 85312320-8). 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 57.661,29 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ενώ η συνολική 

δαπάνη ανέρχεται σε 71.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 

2020. 

Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 15:00. 

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 11:30. 
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Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την οργάνωση και το συντονισμό υπηρεσιών 

στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και καταθέσουν με την προσφορά τους τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με την 

αναλυτική διακήρυξη. 

Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνο για το σύνολο των 

υπηρεσιών. 

Η πληρωμή θα γίνει από τις πιστώσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας με κωδικό ΠΔΕ 

2020ΕΠ00610013 και ΣΑΕΠ 0061. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκή 

Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020.  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω: (α) της διαδικτυακής πύλης του ΚΗΜΔΗΣ: 

www.promitheus.gov.gr και (β) της διαδικτυακής πύλης της Αναθέτουσας Αρχής: 

www.thessaly.gov.gr στη διαδρομή: (σύνδεσμος «Εφημερίδα της 

Υπηρεσίας/Διακηρύξεις»). 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα 

τηλ.:2413506279, 2413506281 και 2413506300, αρμόδιος υπάλληλος: Νικόλαος 

Πουτσιάκας, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου (Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας), ΤΚ 41110, 

Λάρισα. 

 

 

       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 

           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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