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Περίληψη Διακήρυξης 

      Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί νέα 
ανοιχτή δημόσια σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-23»  όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στην 20/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) μελέτη των Υπαλλήλων της  Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. 
     Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 109.698,00 € 
(συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης)  πλέον  Φ.Π.Α.  24%  και η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους 
πόρους.  
    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 με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την Πέμπτη  
23.06.2022  και καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Τετάρτη 13/07/2022 και ώρα 15:00 μμ. Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. 
Τρόπος υποβολής προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Γλώσσα υποβολής 
προσφορών: Ελληνική. 

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Αφορά στην προμήθεια Αντιδραστηρίων, Αναλωσίμων, 
Γυάλινου εξοπλισμού και εργαστηριακών οργάνων για τον άρτιο εξοπλισμό των εργαστηρίων 
που βρίσκονται υπό την λειτουργία του Φορέα.  
Η Σύμβαση  υποδιαιρείται   σε  τμήματα.  Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ανά ομάδα, για μία 
ή περισσότερες ομάδες και για οποιαδήποτε  συνδυασμό αυτών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή 
προσφοράς για μέρος της κάθε ομάδας παρά μόνο για το σύνολο των ειδών που την αποτελούν.  
  Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις του, καθώς και τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-05-
2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 
 Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 
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εγκατεστημένα σε: α)σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β)σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και γ)σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία 
όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 
      Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της κάθε 
ομάδας της σύμβασης για την οποία θα συμμετέχει ο κάθε ένας οικονομικός φορέας, [χίλια τριακόσια 
δέκα εννέα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (1.319,38€) για το σύνολο του ποσού όλων των τμημάτων], 
ισχύος τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 
      Αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το Τμήμα Προμηθειών  και Αποθηκών 
Διαχείρισης Υλικού. Τηλέφωνα επικοινωνίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες είναι τα 2311-236100, 
και πληροφορίες στο e-mail: promithies@fodsakm.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 
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