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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ : «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.Δ.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
--------------------------------------ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Αναθέτουσα αρχή : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Οδός
: Φράγκων 6-8
Ταχ.Κωδ.
: 54626
Τηλ.
: 2311236100
Telefax
: 23111236100
E-mail
: ota@otenet.gr
Πληροφορίες
: Μπακιρτζή Ελένη

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.Δ.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Το έργο θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Β.Δ. Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ν. Θεσσαλονίκης.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 68/2020
CPV 45252127-4 (Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων)
CPV 45232420-2 (Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων)
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Το έργο αφορά στην τοποθέτηση Compact Συγκροτήματος Μονάδας Προεπεξεργασίας, προκειμένου να
πραγματοποιείται αποτελεσματικά η επεξεργασία των λυμάτων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ)
Β.Δ. Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ν. Θεσσαλονίκης από την υφιστάμενη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας του
ΣΜΑ.
Στα πλαίσια της τοποθέτησης του Συγκροτήματος Προεπεξεργασίας, απαιτείται και ένα σύνολο έργων ώστε να
είναι δυνατή η παροχέτευση των παραγόμενων λυμάτων (υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τη συμπίεση
απορριμμάτων στον Σταθμό, υγρά απόβλητα από την πλύση των κοντέινερ και των οχημάτων, υγρά απόβλητα
από την πλύση δαπέδων και μηχανημάτων του ΣΜΑ, λύματα εγκαταστάσεων υγιεινής του προσωπικού
λειτουργίας) σε αυτό.
Συγκεκριμένα, τα έργα αφορούν στην κατασκευή ενός φρεατίου εκτροπής των λυμάτων-στραγγισμάτων από τη
σημερινή τους πορεία (προς την υφιστάμενη δεξαμενή εξισορρόπησης), την κατασκευή ενός φρεατίου
συγκέντρωσης αυτών ανάντη της νέας Μονάδας Προεπεξεργασίας, την τοποθέτηση κατάλληλης ανυψωτικής
διάταξης (έλικα Αρχιμήδη) για την τροφοδότηση του συγκροτήματος Προεπεξεργασίας, καθώς και έργα
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διαμόρφωσης του αύλειου χώρου (τσιμεντόστρωση χώρου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Μονάδας
Προεπεξεργασίας, δημιουργία παράπλευρης εισόδου στο χώρο Δυτικά και Νοτιοδυτικά της νέας Μονάδας,
ασφαλτόστρωση της χερσαίας επιφάνειας και δημιουργίας δύο εισόδων για εύκολη μετακίνηση των οχημάτων
στην περιοχή).
II.Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 180.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.
Εξ αυτών ποσόν 142.858,81 Ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε.
και των απροβλέπτων δαπανών), ποσόν 199,96 Ευρώ την αναθεώρηση, ποσόν 2.102,52 Ευρώ το Κόστος υποδοχής
σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και Εργολαβικό
Όφελος 18% Επί των Απολογιστικών και ποσόν 34.838,71 Ευρώ τον Φ.Π.Α.
Με βάση τα παραπάνω ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης), είναι
145.161,29 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.
II.Γ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) 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 2.903,00ευρώ. 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. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 03 Σεπτεμβρίου 2021, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται.
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.
2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Το ανωτέρω περιγραφόμενο έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 (Απόφαση 3/2020
Διοικητικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: ΨΗ79ΟΞΧΝ-ΩΔΦ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Περιφερειακού
Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑ 20.7311.040).

ΙΙΙ.Β. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.B.1.1 Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 1 που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και σε έργα
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κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ2και που είναι εγκατεστημένα:
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.
2) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.3,
3) 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).

ΙΙΙ.B.1.2.Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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 Έργων: Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
Αφορά τόσο για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς – εργοληπτικές επιχειρήσεις όσο και για ενώσεις
οικονομικών φορέων: Δεν απαιτείται ελάχιστο όριο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας.
Για την κατηγορία Έργων: Υδραυλικά
Αφορά τόσο για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς – εργοληπτικές επιχειρήσεις όσο και για ενώσεις
οικονομικών φορέων: Δεν απαιτείται ελάχιστο όριο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας.
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.
ΙΙΙ.B.1.3. 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 Έργων: Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
α) για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς - εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν στην βασική
τους στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας
β) για ενώσεις οικονομικών φορέων έκαστος πρέπει να περιλαμβάνει στην βασική του στελέχωση τουλάχιστον
έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας
Για την κατηγορία Έργων: Υδραυλικά
α) για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς - εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν στην βασική
τους στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας
β) για ενώσεις οικονομικών φορέων έκαστος πρέπει να περιλαμβάνει στην βασική του στελέχωση τουλάχιστον
έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας
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ΤΜΗΜΑ IV.Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
2. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016 .
3. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

IV.B. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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: 95204), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.fodsakm.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 15:00μμ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 πμ.
Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

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 του4.
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 παράλειψης5.
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Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς
την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α.

Θεσσαλονίκη 13.01.2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

