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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Βόλος,        04  - 04 - 2019  
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ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  & ΣΠΟΡΑΔΩΝ          
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                    

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων (Π.Ε. Μ.& Σ.), ύστερα 
από την υπ’ αριθ. 595 /2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
διενεργεί δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης 
δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών – στερεών) και 
νερών, για την παρακολούθηση οικοσυστημάτων των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων.   
Ο προϋπολογισμός ορίζεται έως του ποσού: 

     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
Οι ανωτέρω δαπάνες ύψους 60.000€ (εξήντα χιλιάδων ευρώ, ήτοι 30.500€ για το έτος 2019 και 
29.500€ για το έτος 2020) θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας 
& Σποράδων στα αντίστοιχα έτη, Φορέας 073, ΚΑΕ 0873 και υπάρχει διαθέσιμη η σχετική πίστωση.  
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η  19η Απριλίου 2019 ημέρα  Παρασκευή 
και ώρα 10:00 π.μ.                              
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ως προς την αποσφράγιση & αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειες Διαγωνισμού της Π.Ε. Μ.& Σ είναι η 19η 
Απριλίου 2019 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (Ιωλκού & Αναλήψεως, Βόλος 38001, 1ος 
όροφος).  
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς 
Φ.Π.Α.  
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημέρες από την επομένη 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Η σχετική διακήρυξη διατίθεται και χορηγείται από την Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Ελ. 
Βενιζέλου & Αναλήψεως), Διεύθυνση Ανάπτυξης, 1ος όροφος, γραφείο Γραμματείας, τηλ. 
2421352504, 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 στη διεύθυνση: http://www.pthes.gov.gr στο σύνδεσμο 
«Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις» για την άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή των 
υποχρεώσεων. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται στα 
τηλ.: 2421352504 , αρμόδιος υπάλληλος κος Πουρνάρας Νικόλαος.  
 

 
Πίνακας Διανομής 
Εφημερίδα  Ταχυδρόμος 
Εφημερίδα της Υπηρεσίας 
Πίνακας Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας 

                                    

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
 
 

Αγοραστός Κωνσταντίνος 

http://www.pthes.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΒΖΥ7ΛΡ-ΣΤΡ
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