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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητος – τιμής προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Financing impact 

on regional development of cultural heritage valorisation”- “FINCH” (CPV 79410000-1), διάρκειας μέχρι 

την 30/11/2022. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 71.209,67€ ευρώ άνευ ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α ηλ. 

διαγωνισμού:72106). 

Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 08-05-2019 και ώρα 15.00 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 15-05-2019 και ώρα 11.00. 

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και 

καταθέσουν με την προσφορά τους τα δικαιολογητικά που προβλέπονται με βάση το Ν.4412/2016. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ. Το χρονικό 

διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 

προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
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Η προσφορές κατατίθενται για το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου. 

Η γλώσσα της προσφοράς θα πρέπει να είναι η ελληνική. Αρμόδια για την εξέταση προδικαστικών 

προσφυγών είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

Το πλήρες τεύχος και τα παραρτήματα του διαγωνισμού διατίθενται από το γραφείο 302 της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr (σύνδεσμος «Εφημερίδα της 

Υπηρεσίας/Διακηρύξεις») στο διαδικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. & της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη 

πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2413506239, 2413506250 

fax: 2413506239, 250  αρμόδιος υπάλληλος : κα  Μ. Παπαδημοπούλου γραφείο 302, 3ος όροφος, 

διεύθυνση Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου (Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας), ΤΚ 41110, Λάρισα. 
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