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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Η Περιφέρεια Θεσσαλία προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για 

την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. 

ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (CPV 

79713000-5). 

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι 215.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ενώ η συνολική 

δαπάνη ανέρχεται σε 462.250 ευρώ άνευ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

προαίρεσης που αφορά τη χρονική επέκταση κατά ένα επιπλέον (1) έτος ή/και την 

κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

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: 159072). 

Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 16 

Μαΐου 2022 και ώρα 15:00. 

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και 

ώρα 09:30. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
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Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και καταθέσουν με την προσφορά τους τα δικαιολογητικά 

που προβλέπονται από το Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με την αναλυτική διακήρυξη. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης άνευ 

προαιρέσεων και χωρίς ΦΠΑ. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι 180 

ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές 

εναλλακτικές προσφορές. Η γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών, 

ήτοι για τη φύλαξη των: Α. Κτίριο (Διοικητήριο) Περιφέρειας Θεσσαλίας (Παπαναστασίου 

& Κουμουνδούρου, Λάρισα), Β. Κτίριο (Νέο Διοικητήριο) Περιφέρειας Θεσσαλίας 

(Θεοφράστου & Καλλισθένους, Λάρισα) και Γ. Κτίρια Διεύθυνσης Μεταφορών & 

Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας (8ο χλμ. Λάρισας-Τρικάλων). 

Η πληρωμή θα γίνει από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

- Π.Ε. Λάρισας. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω: (α) της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

www.promitheus.gov.gr και (β) της διαδικτυακής πύλης της Αναθέτουσας Αρχής: 

www.thessaly.gov.gr στη διαδρομή: (σύνδεσμος «Εφημερίδα της υπηρεσίας → Διοικητικά 

→ Διακηρύξεις/Προκηρύξεις»). 

Η περίληψη εστάλη ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13.04.2022. 

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (στο εξής ΕΑΔΗΣΥ), τηλ: 2132141216, http://www.aepp-procurement.gr. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.:2413506201-

206, αρμόδιος υπάλληλος κος Βασ. Παπουλιάκος στο τμήμα Προμηθειών (γραφείο 201), 

διεύθυνση Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου (Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας), ΤΚ 

41110, Λάρισα. 

 
 

Λάρισα,  14/04/2022 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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