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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ2014/24/ΕΕ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας
προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ),
σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α΄ 147
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ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τίτλος έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΜΑ»
Οι χώροι που θα συντηρηθούν τα έργα υποδομής εγκαταστάσεων του ΦΟΔΣΑ ΠΚΜ είναι οι παρακάτω:
ΧΥΤΑ: Μαυροράχης, Ταγαράδων, Έδεσσας, Γιαννιτσών, Ανθεμούντα και μικρότερες παρεμβάσεις στο εσωτερικό
οδικό δίκτυο άλλων ΧΥΤΑ του ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: Δερβενίου, Θέρμης ΣΜΑ
Ιερισσού, Νικήτης.
2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Με την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών του υπόψη έργου, θα συντηρηθούν τα έργα υποδομής
εγκαταστάσεων του ΦΟΔΣΑ ΠΚΜ. Ειδικότερα θα γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης του υφιστάμενου οδικού
δικτύου, δηλαδή θα αποκατασταθούν ζημιές κυρίως στα οδοστρώματα, επίσης στην κάθετη και οριζόντια
σήμανση, στα στηθαία ασφαλείας, στις διαγραμμίσεις, αλλά και σε διάφορα τεχνικά έργα, καθαρισμός,
αντιπλημμυρική προστασία, που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργικότητα της οδού.
Οι εργασίες ανακατασκευής του οδικού δικτύου περιλαμβάνουν εξυγιάνσεις, καθαιρέσεις και αποξηλώσεις
υπαρχόντων στοιχείων, υπόβαση και βάση οδοστρωσίας, όπου και εφόσον απαιτηθεί, εκσκαφή – απόξεση και
φρεζάρισμα υπάρχοντος ασφαλτικού, εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης, εφαρμογή ασφαλτικής ισοπεδωτικής
στρώσης, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, στους αναφερόμενους χώρους αρμοδιότητας του ΦΟΔΣΑ ΠΚΜ.
Συνολικά οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι εξής:
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΟΜΑΔΑ Η: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου
132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν.
4412/2016.

3. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου:
Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.340.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Εξ αυτών ποσόν 1.874.454,94 Ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε.
και των απροβλέπτων δαπανών), ποσόν 8.121,98 Ευρώ την αναθεώρηση, ποσόν 4.519,85 Ευρώ το Κόστος
υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και
Εργολαβικό Όφελος 18% Επί των Απολογιστικών και ποσόν 452.903,23 Ευρώ τον Φ.Π.Α.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές μέρες από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ένα ευρώ (37.741,00€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1
β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 2020 και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑ: 20.7333.002).
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους
0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6‰,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ.
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235). και ποσοστό
δυόμισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών
υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου. Για την εφαρμογή της
εν λόγω ρύθμισης, ήτοι τη συλλογή και την απόδοση της κράτησης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466
Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄2780), η οποία καθορίζει τις σχετικές αναγκαίες
λεπτομέρειες εφαρμογής και απόδοσής της
Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Έργων Οδοποιίας

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς μπορεί να είναι εγκατεστημένοι:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1
(ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
(α) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως
ορίζεται στο άρθρο 51 του ΠΔ 71/2019 όπως ισχύει σήμερα, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.Ε.Π., αντίστοιχη με την
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 και 76 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται η
υποχρέωση εφαρμογής του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει (ανεκτέλεστο) για τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π.
Πιο συγκεκριμένα:
Για την κατηγορία των έργων Οδοποιίας
1) Αφορά μεμονωμένους οικονομικούς φορείς – εργοληπτικές επιχειρήσεις (3η τάξη και άνω): να διαθέτουν τις
εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
Εφόσον εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014, και συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις
τουλάχιστον ως «μικρή οντότητα», αν διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις
α) Διαθέτουν ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 51 του ΠΔ 71/2019, τουλάχιστον 375.000
ευρώ.
β) Διαθέτουν πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στις παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 51 του ΠΔ 71/2019, αξίας
τουλάχιστον 125.000 ευρώ
γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών όπως ορίζεται στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 51 του ΠΔ 71/2019, τελευταίας
τριετίας: 750.000ευρώ
2) Αφορά ενώσεις οικονομικών φορέων (2η τάξη σε αναβάθμιση): να διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
Εφόσον εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014, και συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις
τουλάχιστον ως «μικρή οντότητα», αν διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις
α) Διαθέτουν ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 51 του ΠΔ 71/2019, χωρίς την υποχρέωση
ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (Ο.Ε.Λ.), τουλάχιστον ίσα με 100.000 ευρώ. Αν στις οικονομικές
καταστάσεις περιλαμβάνονται λογαριασμοί ταμείου ή τραπεζικές καταθέσεις ύψους τέτοιου που η αφαίρεσή του
καθιστά αδύνατη την κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ιδίου κεφαλαίου, προσκομίζεται βεβαίωση Ο.Ε.Λ. για
το ύψος του ταμείου και αποδεικτικά υπολοίπου καταθέσεων κατά τη λήξη της περιόδου των οικονομικών
καταστάσεων.
β) Διαθέτουν πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στις παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 51 του ΠΔ 71/2019, αξίας
τουλάχιστον ίσης με 50.000 ευρώ και βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και το λογιστή της εταιρείας. Για
κατάταξη στην 2η τάξη δεν απαιτείται η βεβαίωση από Ο.Ε.Λ. της κατάστασης παγίων της επιχείρησης.

γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 300.000 ευρώ. Για την απόδειξη του κύκλου εργασιών
προσκομίζονται φορολογικές δηλώσεις και κατάσταση τιμολογίων βεβαιωμένη από το λογιστή, ενώ κατά τα λοιπά
ισχύουν οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 51 του ΠΔ 71/2019
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
α) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν τεχνική ικανότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του
Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.Ε.Π., αντίστοιχη με την εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 και 4 και το άρθρο 76 του Ν. 4412/2016
Για την κατηγορία των έργων Οδοποιίας
α) για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς - εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν στην βασική
τους στελέχωση έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας τουλάχιστον.
β) για ενώσεις οικονομικών φορέων έκαστος πρέπει να περιλαμβάνει στην βασική του στελέχωση τουλάχιστον
δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή έκαστος πρέπει να περιλαμβάνει στην βασική του στελέχωση έναν (1)
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή έκαστος πρέπει να περιλαμβάνει στην
βασική του στελέχωση έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 93087), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.fodsakm.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 9/11/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12/11/2020
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Νοεμβρίου, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00π.μ.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του
Ν. 4412/2016, για διάστημα Εννιά (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να
παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
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