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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αρ. Πρωτ.:  2249 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  Λάρισα,   6-8-2019 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  Αρ. Διακήρυξης Condereff 02/2019 ΔΙΑΠ 
Διεύθυνση: Πλατεία Ρ.Φεραίου, Διοικητήριο  
Τ.Κ.:  411 10, Λάρισα 
Πληροφορίες: Χ.Πάκα, Κ.Βρακοπούλου , Μ.Παπαδημοπούλου 
Τηλ.: 2413 506 325, 250, 237, 239 
Fax:  2413 506 439 
http://www.thessaly.gov.gr 
e-mail: k.vrakopoulou@thessaly.gov.gr 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει Συνοπτικό Δημόσιο 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 «Σύμβουλος 
υλοποίησης του έργου INTERREG EUROPE – CONDEREFF»  
Ο διαγωνισμός είναι Συνοπτικός με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική 
προσφορά, εφόσον είναι αποδεκτές οι Τεχνικές Προδιαγραφές, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών του 
έργου «Σύμβουλος υλοποίησης του έργου INTERREG EUROPE – CONDEREFF».  
Δαπάνη Σύμβασης: 57.258,06€ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) και πλέον 13.741,94€ (ΦΠΑ) 
Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από Εθνικούς 
πόρους κατά 15%. 
Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών στα Γραφεία της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, γραφείο 236 
Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ την 19-8-2019 και ώρα 10:00.  
Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η  19-8-2019 και ώρα  10.00 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 19-8-2019 και ώρα 10.00 
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. 
Η προσφορές κατατίθενται για το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου. 
Η γλώσσα της προσφοράς θα πρέπει να είναι η ελληνική.  
Αρμόδια για την εξέταση ενστάσεων είναι ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή Ενστάσεων της Δ/σης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.  
Το πλήρες τεύχος και τα παραρτήματα του διαγωνισμού διατίθενται από το γραφείο 302 και 237 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») και στο 
διαδικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2413506239, 2413506250 , 2413506325 
, fax: 2413506239, αρμόδιοι υπάλληλοι : Κ.Βρακοπούλου, Χ.Πάκα και Μ. Παπαδημοπούλου γραφείο 302, 325, 237, 
διεύθυνση Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου (Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας), ΤΚ 41110, Λάρισα. 
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