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Αρ. Πρωτ.:  4115 

  Περίληψη Διακήρυξης 

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διαδικασία Ανοικτής 
Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων που αφορά «Σχέδιο Δράσεων 
Επικοινωνίας (ΣΔΕ) και υλοποίηση προγράμματος για την πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 
του κοινού σε θέματα  πολιτικών διαχείρισης των απορριμμάτων και προόδου υλοποίησης των έργων του 
ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας», κατά 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)». 
Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία αυτή ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων 
ενενήντα πέντε χιλιάδων (995.00,00€) πλέον ΦΠΑ.  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://nepps.eprocurement.gov.gr/ του 
Συστήματος, με εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.3 του Ν.4412/2016, με ημερομηνία έναρξης υποβολής 
προσφορών την Παρασκευή 24.02.2023 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29.03.2023 
και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 
Τρόπος υποβολής προσφορών: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  
Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 184974 
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά σε «Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας 
(ΣΔΕ) και υλοποίηση προγράμματος για την πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε 
θέματα  πολιτικών διαχείρισης των απορριμμάτων και προόδου υλοποίησης των έργων του ΠΕΣΔΑ 
Κεντρικής Μακεδονίας».  
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:  79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 
Πληροφορίες: Αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών 
Διαχείρισης Υλικού. Τηλέφωνο επικοινωνίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες είναι τα 2311236100, 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 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 
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