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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

Θεσσαλονίκη,    09/12/2019 

 

Αρ.Πρωτ. :  18522 

 

  Προκήρυξη  

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει  
Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής, επί του συνόλου της προσφοράς για τη ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΖΙΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στη μελέτη με αρ. 19/2019, 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 αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 113.400,00€ ή 189.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης) πλέον ΦΠΑ, τελικό κόστος 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ποσού προαίρεσης 234.360,00€, και η χρηματοδότηση θα γίνει από 
ιδίους πόρους.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την Τετάρτη 11.12.2019 και καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής τη Δευτέρα 13.01.2020 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 τιμής. Προσφορές υποβάλλονται ανά τονοχιλιόμετρο (€/tn*km) των 
μεταφερόμενων υλικών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η μεταφόρτωση και 
μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων Ν. Ζίχνης και Αμφίπολης από τον Σταθμό 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ν. Ζίχνης στη ΜΕΑ ή στον  ΧΥΤΑ Σερρών (Παλαιοκάστρου).  

Δικαίωμα συμμετοχής:  φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 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. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής 
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

  

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
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συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (στον 
υπολογισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν περιλαμβάνονται τα δικαιώματα 
προαίρεσης), ισχύος τουλάχιστον Διακοσίων Δέκα (210) ημερών, προσμετρούμενων από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 

 Δημοσίευση: Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. είναι η 5η
 

Δεκεμβρίου 2019. Η παρούσα επίσης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), θα αποσταλεί στα  Επιμελητήρια και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Περιφερειακού Συνδέσμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας και στην ιστοσελίδα www.fodsakm.gr, 

καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα 
διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα www.fodsakm.gr. 

Πληροφορίες: Αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το Τμήμα Περιουσίας – 

Προμηθειών και Αποθηκών Διαχείρισης Υλικού. Τηλέφωνο επικοινωνίας κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες είναι τα 2310 508-800, 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 
www.promitheus.gov.gr 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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