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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Τμήματα 1 έως 4) 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ Λάρισας) 
Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό (κάτω των ορίων) Διαγωνισμό, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
ογδόντα ενός χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (81.889,60€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά τμήμα υπηρεσιών, για την 
ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Τμήματα 1 έως 4)”. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) 79500000-9 «Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου», 72150000-1 
«Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ελέγχου με υπολογιστές και σε θέματα υλικού 
πληροφορικής» και 79222000-6 «Υπηρεσίες προετοιμασίας φορολογικών δηλώσεων». 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και έλαβε ΑΔΑΜ 22PROC010150785 και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο 
του ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας στη διεύθυνση https://www.fodsalar.gr και στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό : α/α ΕΣΗΔΗΣ 156471. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 04/03/2022. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/03/2022 και ώρα 15:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 29/03/2022 και ώρα 10:00. 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή/και όλα τα τμήματα.  

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

ΑΔΑ: ΨΘ5ΗΟΞΨ4-2ΓΙ



Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, των προσφερόμενων τμημάτων. 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες 
ώρες και μέρες στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας, αρμόδιος: Κυραμάς 
Γιώργος, τηλ. 2410 289229. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
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