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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης (χρήσης και εκμετάλλευσης) του Κέντρου Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Λάρισας. Το ΚΔΑΥ ΠΕ Λάρισας, το οποίο βρίσκεται επί του Δ.Δ. 
Παραποτάμου της Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας, εκμισθώνεται μετά του πάγιου εξοπλισμού και των 
μεταφορικών μέσων αυτού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος σε κατάλληλο 
ιδιωτικό οικονομικό φορέα ή σε ένωση αυτών με αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργική αξιοποίηση από τον σχετικώς αναδειχθέντα 
μισθωτή – τελευταίο πλειοδότη με τιμή εκκίνησης/ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα τέσσερα (4) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ανά 
ανακτώμενο τόνο αποβλήτων συσκευασίας (ανακυκλώσιμων υλικών). 

Οι αιτήσεις συμμετοχής (κλειστοί φάκελοι προσφοράς) παραλαμβάνονται από τον ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ως 27/12/2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. μέσα σε σφραγισμένο Φάκελο. Για την συμμετοχή στην διαδικασία απαιτείται εγγυητική συμμετοχής 
ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (2.989,68€). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, στην έδρα του Συνδέσμου, στη Λάρισα, επί της οδού 
Καλλιάρχου 17, ΤΚ 41221, 2ος όροφος, στις 28/12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Η ώρα λήξης της δημοπρασίας θα οριστεί 
από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας. 

Η διακήρυξη διατίθεται από το ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, Δ/νση Καλλιάρχου 17, 41221 Λάρισα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
τηλ. 2410-289229 και από την ιστοσελίδα www.fodsalar.gr. Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους 
ενδιαφερομένους στην παραπάνω διεύθυνση. 
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