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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την  

βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών για την «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» (CPV: 90922000-6). 
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 172.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και 
συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Π.Ε. Λάρισας) και τους Δήμους Αγιάς, Ελασσόνας, Κιλελέρ, 
Τεμπών, Τιρνάβου και Φαρσάλων. 
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: 183522). 
• Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 

2023.  
• Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 

15:00. 
• Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 πμ. 

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα των δράσεων 
κουνουποκτονίας και καταθέσουν με την προσφορά τους όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Ν. 
4412/2016  και το Αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης (αριθμός 01/2023). 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Το χρονικό 
διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται 
δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η προσφορά αφορά το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Το πλήρες τεύχος και τα παραρτήματα του διαγωνισμού διατίθενται από το γραφείο 0.35 του Διοικητηρίου της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λάρισας, σε ηλεκτρονική μορφή 
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr) στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της υπηρεσίας → Διοικητικά → 
Διακηρύξεις/Προκηρύξεις», στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. καθώς και στη «Διαύγεια» για την 
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2413506114, 2413506477 αρμόδιοι 
υπάλληλοι Απ. Τσαρτσάλης (a.tsartsalis@thessaly.gov.gr) και Γ. Καλαμπαλίκη (g.kalampaliki@thessaly.gov.gr), στο 
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειον. Ελέγχου, διεύθυνση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου (Διοικητήριο 
Περιφέρειας Θεσσαλίας), ΤΚ 41110, Λάρισα. 
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