
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου για τoν 
«Περιφερειακό Σχεδιασµό Για Την Προσαρµογή Στην Κλιµατική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 
Θεσσαλίας»  και της αντίστοιχης «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Θεσσαλίας. 
 
Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την ολοκληρωµένη εφαρµογή του προγράµµατος 
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, «Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραµµα 
Θεσσαλίας 2014-2020» µε Κωδικό ΣΑΕΠ 2018ΕΠ00610002. Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο 
υποέργο Νο1 της Πράξης: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιφερειακό 
επιχειρησιακό πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014 - 2020» µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. 
πρωτ. 670/13-3-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
έχει λάβει κωδικό MIS 5011016.  
Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών που προκηρύσσονται µε την 
παρούσα. Με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί η σχετική σύµβαση µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο Π∆ 60/2007 όπως ισχύει. 
- Η ηµεροµηνία έναρξης ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ είναι η: 
∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2018 
- Η ηµεροµηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: 
∆ευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:30 
- Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η: 
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
Ταχ. ∆/νση: ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
Τ.Κ.:  411 10, ΛΑΡΙΣΑ 
Τηλ: 2413 506 256,260  
Fax:  2413506179 
Web: http://www.thessaly.gov.gr 
e-mail: v.tsourli@thessaly.gov.gr   
             k.tsipis@thessaly.gov.gr  
             p.vouros@thessaly.gov.gr  
Πληροφ.: B. Τσουρλή, K. Τσίπης, Π. Βούρος 
 

Λάρισα, 10/  9  /2018 

Αρ. Πρωτ.: 13166 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ 
ΠΕΣΠΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  CPV: [90711000-4: 
Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδρασης, εκτός 
αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά 
έργα] 
 

 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
80.515,65 € άνευ ΦΠΑ 
19.323,76 € ΦΠΑ 24% 
99.839,41 € συµπ. ΦΠΑ 24% 



ΑΔΑ: 6ΩΙΕ7ΛΡ-4ΤΡ



Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά περίπτωση να 
προσκοµισθούν (εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή) σύµφωνα 
µε την παρούσα, είναι το Γραφείο 249 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού, Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου – 2ο όροφος). 
Τεύχη του ∆ιαγωνισµού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της Προκήρυξης 
παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Πλήρες τεύχος του διαγωνισµού αναρτάται στην 
επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr (σύνδεσµος 
«Εφηµερίδα της Υπηρεσίας/∆ιακηρύξεις»). 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και των συνηµµένων 
Παραρτηµάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα αυτής. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες από 
την εποµένη της ηµέρας αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισµού. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από Τριµελή 
Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) 
και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής. 
Αρµόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης της σύµβασης 
που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, είναι η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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