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Θεσσαλονίκη,       05/03/2021 
 

Αρ.Πρωτ.: 3263 

 
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 

προκηρύσσειΔιαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,για τα προσφερόμενα είδη, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στη 2/2021μελέτη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 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 συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα 
πέντε χιλιάδες οκτακόσια δύο ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (12.975.802,68€) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει αναλυτικότερα τα υπό προμήθεια είδη των τριών Τμημάτων του 
διαγωνισμού του κάτωθι πίνακα, όπου παρουσιάζεται η συνολική αξία της σύμβασης αλλά αναλύεται και 
η εκτιμώμενη αξία ανά είδος και ανά Τμήμα: 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΤΕΜ. 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΦΠΑ 24%    
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

  ΤΜΗΜΑ 1           

1.1 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ 
ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ 
ΚΑΔΩΝ (5Μ3) 

110.000,00 37 4.070.000,00 976.800,00 5.046.800,00 

1.2 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ 
ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ 
ΚΑΔΩΝ (14Μ3) 

212.000,00 11 2.332.000,00 559.680,00 2.891.680,00 

        6.402.000,00 1.536.480,00 7.938.480,00 

  ΤΜΗΜΑ 2           

2.1 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 240 lt 

50,00 34.937 1.746.850,00 419.244,00 2.166.094,00 

2.2 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 660 lt 

169,00 1.003 169.507,00 40.681,68 210.188,68 

ΑΔΑ: Ω2Η5ΟΞΧΝ-14Β
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        1.916.357,00 459.925,68 2.376.282,68 

  ΤΜΗΜΑ 3           

3.1 
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ 
ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 

58.000,00 37 2.146.000,00 515.040,00 2.661.040,00 

        2.146.000,00 515.040,00 2.661.040,00 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

10.464.357,00 2.511.445,60 12.975.802,68 

 

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Κωδ. ΣΑ 2020ΣΕ27510062. Η δαπάνη 
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α 62.7131.002 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού για τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022 του Φορέα. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργοΝο 1 της Πράξης : «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  με  βάση  την  Απόφαση  Ένταξης  με αρ. πρωτ 3209/17-
6-2020 (ΑΔΑ:ΩΜΜΛ7ΛΛ-7ΒΞ) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 
5049422. Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 
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 05.03.2021 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την 13.04.2021 και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 
ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 
 

Τρόπος υποβολής προσφορών:Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και μπορούν να 
υποβληθούν προσφορές για  ένα ή περισσότερα τμήματα και για οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Δεν 
επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος του κάθε Τμήματος, παρά μόνο για το σύνολο των ειδών και 
ποσοτήτων που το αποτελούν. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 
 
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθειαεξοπλισμού για 

τις ανάγκες του Περιφερειακού Συνδέσμου σε σχέση με τη δημιουργία συστήματος διαλογής 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, οι 
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης με αρ. πρωτ. 3262/05-03-2021. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

 
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 

  ΤΜΗΜΑ 1    

1.1 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ (5Μ3) 

34144510-6 

1.2 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ (14Μ3) 

34144510-6 

  ΤΜΗΜΑ 2   

2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 240 lt 44613800-8 

2.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 660 lt 44613800-8 

  ΤΜΗΜΑ 3   

3.1 ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 16600000-1 

ΑΔΑ: Ω2Η5ΟΞΧΝ-14Β
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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 
συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ισχύος 
τουλάχιστον τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) ημερών, προσμετρούμενων από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 
Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής ανά είδος συμμετοχής έχουν ως κάτωθι: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ (€) ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1 ΤΜΗΜΑ 1  6.402.000,00 128.040,00 

2 ΤΜΗΜΑ 2 1.916.357,00 38.327,14 

3 ΤΜΗΜΑ 3 2.146.000,00 42.920,00 

 

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

Μαρτίου 2021. Η παρούσα επίσης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΣ), θα δημοσιευθεί στον Εθνικό τοπικό Τύπο, 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 2311236100, 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 

 
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 

http://www.fodsakm.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.fodsakm.gr/
ΑΔΑ: Ω2Η5ΟΞΧΝ-14Β
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