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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Ν. 
Λάρισας (ΦοΔΣΑ Λάρισας) Προκηρύσσει Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης Σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (47.740,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της  
“ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ” 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΦοΔΣΑ Λάρισας. Η δαπάνη για την 
σύμβαση θα καλυφθεί από  πόρους ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, και βαρύνει την με Κ.Α.: 02.10.6142.003   
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του τρέχοντος και του επόμενου οικονομικού έτους του 
ΦοΔΣΑ Λάρισας. 

Η δημοπρατούμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων: (CPV) : 79500000-9 «Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου»  

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται ΤΜΗΜΑΤΑ.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος.  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
τεσσάρων (4)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο τεύχος 
«Μελέτη – Συγγραφή Υποχρεώσεων». 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Τρίτη 25η του μηνός Μαίου του έτους 2021, και κατά τις ώρες 
11:00 – 11:30 π.µ., στα γραφεία του ΦοΔΣΑ Λάρισας Καλλιάρχου 17 Τ.Κ. 41221 (2ος όροφος), 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε περίπτωση µη διενέργειας του διαγωνισμού για 
λόγους ανωτέρας βίας στην ως άνω ημερομηνίας, τότε αυτός θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία µε 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του 
ΦοΔΣΑ Λάρισας (www.fodsalar.gr). 
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.), 
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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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 

Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται από τoν ΦΟΔΣΑ Λάρισας,  στη διεύθυνση Καλλιάρχου 17  
στον  2ο όροφο της Υπηρεσίας, αρμόδιοι: Καρτσαφλέκη Μιχαλία & Κυραμάς Γιώργος, τηλ.  2410 
289229, fax   2410 289262, όλες τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και από 08:00 έως 
15:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 
πριν από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη διαγωνισμού  και ταχυδρομικά, εφόσον τα 
ζητήσουν έγκαιρα και επιβαρυνθούν τα τέλη αποστολής. Ο ΦοΔΣΑ Λάρισας αποστέλλει τα 
ζητηθέντα τεύχη μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιριών ταχυμεταφοράς 
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη ή/και ακέραιη άφιξή τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλοντα, το αργότερο 6 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
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