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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔ.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΎ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΉΣ ΡΎΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΒΌΛΟ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 
ΜΈΤΡΗΣΗΣ». 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 148.800,00 € (με ΦΠΑ) και υποδιαιρείται 
σε δυο τμήματα ως εξής: Τμήμα Α Εκατόν επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (107.500,00€) χωρίς ΦΠΑ 
(ΦΠΑ 24%: 25.800,00€) και Τμήμα Β Δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (12.500,00€) χωρίς ΦΠΑ 
(ΦΠΑ 24%: 3.000,00€).
Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο ΝΠΔΔ του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με κωδικό Κ.Α.Ε: 02.073.1729.01.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/01/2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/01/2021, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος, χωρίς 
ΦΠΑ, δηλαδή ποσό 2.150,00 ευρώ για το Τμήμα Α και 250,00 ευρώ για το Τμήμα Β και θα απευθύνεται 
στο Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας. Θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 9 μηνών & 30 ημερών, από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης, στο ΚΗΜΔΗΣ, 
www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.thessaly.gov.gr.

Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Δέσποινα, Βλειώρας Δημήτρης τηλ. 24213-52639, 52561.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κωνσταντίνος Αγοραστός
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