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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά 

κτιριακή δομή για την ανάδειξη αναδόχων για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», για χρονικό διάστημα ενός (1) 

έτους (CPV 90910000-9). 

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός είναι 198.900,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 17%. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α ηλ. διαγωνισμού: 108083). 

Η ημερομηνία ανάρτησης και έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. είναι η Παρασκευή 02.04.2021. 

Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 

19.04.2021 και ώρα 15:00. 

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Παρασκευή 23.04.2021 και ώρα 

09:30. 
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Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατ’ αποκλειστικότητα οι φορείς της 

παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4412/2016, ήτοι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 14 του Ν.4430/2016 και οι Κοινωνικοί 

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 

(Α΄ 96) οι οποίοι δραστηριοποιούνται νομίμως στον τομέα της παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας και πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται 

από το Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με την αναλυτική διακήρυξη. Στην περίπτωση που ο 

προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της 

σύμβασης που ξεπερνάει το 20% αυτής, τότε ο υπεργολάβος πρέπει να είναι και αυτός 

ένας εκ των φορέων του άρθρου 20 παρ 1 του ν4412/2016. 

Η γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 1,5% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

συμπ. της προαίρεσης και εκτός ΦΠΑ, που αναλογεί στα τμήματα για τα οποία 

κατατίθεται η προσφορά. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες 

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 

προσφορές. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για 

επιμέρους κτιριακές δομές. Η πληρωμή θα γίνει από πιστώσεις προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω: (α) της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

www.promitheus.gov.gr και (β) της διαδικτυακής πύλης της Αναθέτουσας Αρχής: 

www.thessaly.gov.gr στη διαδρομή: (σύνδεσμος «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/ Διοικητικά/ 

Διακηρύξεις»). 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.:2413506201-

206, αρμόδιος υπάλληλος κος Βασ. Παπουλιάκος στο τμήμα Προμηθειών (γραφείο 201), 

διεύθυνση Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου (Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας), ΤΚ 

41110, Λάρισα. 

 

Λάρισα,  01/04/2021 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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