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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών 

«Εργασίες ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης στερεών αποβλήτων, 

υδάτων και στραγγιδίων του ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη  την υπ’ αριθ. 6/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦοΔΣΑ 

Λάρισας, και στο πλαίσιο επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες ποιοτικού 

ελέγχου και αξιολόγησης στερεών αποβλήτων, υδάτων και στραγγιδίων του Χώρου 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Λάρισας», 

συνολικού προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ και διάρκειας ενός (1) έτους, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ  

 

τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένη οικονομική 

προσφορά έως τις 07/08/2017 και ώρα 10.00. 

Οι προσφορές να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του ΦοΔΣΑ Λάρισας (Καλλιάρχου 17, 

Λάρισα, ΤΚ 41221, 2ος όροφος), υπόψη κ. Πλατσά Γεώργιου. Εξωτερικά του φακέλου να 

αναγράφεται η επωνυμία του προμηθευτή και το είδος της προμήθειας. 

 

Επιπλέον, σημειώνονται τα εξής:  

1. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 4412/2016), για όλα τα ποσά απαιτείται μετά της 

προσφοράς να κατατεθεί, α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) 

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β. Φορολογική ενημερότητα  

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Λάρισα, 31/07/2017 

Αριθ. Πρωτ.: 9197 

ΠΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  
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2. Η προσφορά απαιτείται να συνοδεύεται από πιστοποιητικά διαπίστευσης των 

ενδιαφερόμενων υποψήφιων Αναδόχων για τη διενέργεια των περιβαλλοντικών μετρήσεων, 

όπως αυτές περιγράφονται στο συνημμένο Πίνακα. 

3. Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι δειγματοληψίας και δοκιμών των περιβαλλοντικών 

μετρήσεων θα πρέπει να είναι πρότυπες και διεθνώς δόκιμες, ενώ η δειγματοληψία θα πρέπει 

να είναι αντιπροσωπευτική του συνόλου της επιφάνειας και του σώματος του ΧΥΤΑ, μέσω της 

κατάρτισης πρότυπου σχεδίου δειγματοληψίας.  

4. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται έπειτα από συνεννόηση με την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής υλικών και εργασιών του ΦοΔΣΑ Λάρισας. 
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