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Αρ.Πρωτ.: 6045 

 
 

  ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 
 

Ανακοινϊνουμε ότι ο Περιφερειακόσ Σφνδεςμοσ Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ Μακεδονίασ προκθρφςςει 
Διαδικαςία Ανοικτισ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ  με χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων άνω των ορίων, με 
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο ανάθεςησ τη πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη 
προςφορά βάςει τησ βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ, για τθν παροχι υπθρεςίασ εκτόσ τεχνικισ 
μελζτθσ, όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτθ 15/2021 μελζτθ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν, κατά τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 
Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ προμικειασ ανζρχεται ςε εκατόν πενήντα χιλιάδεσ εβδομήντα πζντε 
ευρϊ (150.075,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η πράξθ χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων Κωδ. ΣΑ 2020ΣΕ27510062. Η δαπάνθ 
για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α 62.6142.002 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2021 του Φορζα. 

 

Η ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 2 τθσ Πράξθσ : «Διαχείριςθ Βιοαποβλιτων Περιφζρειασ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομζσ Μεταφορϊν, 
Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020»  με  βάςθ  τθν  Απόφαςθ  Ζνταξθσ  με αρ. πρωτ 3209/17-
6-2020 (ΑΔΑ:ΩΜΜΛ7ΛΛ-7ΒΞ) του Περιφερειάρχθ Κεντρικισ Μακεδονίασ και ζχει λάβει κωδικό MIS 
5049422. Φορζασ Χρθματοδότθςθσ είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Συςτιματοσ 
με θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν τθν 29-04-2021 και καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν τθν 31-05-2021 και ϊρα 15:00 μμ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και 
ϊρασ, δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. 
 

Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν: Η παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και ανατίκεται 
ωσ ενιαίο ςφνολο κακϊσ θ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ είναι αλλθλοεξαρτϊμενεσ και ςυνδεόμενεσ, ϊςτε να 
οργανωκεί και να λειτουργιςει ορκά ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ βιοαποβλιτων ςτουσ Διμουσ 
τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ. 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

 
Γλϊςςα υποβολισ προςφορϊν: Ελλθνικι 

ΑΔΑ: ΨΧΝΡΟΞΧΝ-Ρ1Ι





 Σελίδα 2 από 3 

 
 
Σφντομθ περιγραφι τθσ ςφμβαςθσ: Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά ςε «Εργαςίεσ για τθν 

εξειδίκευςθ των ςχεδίων ανάπτυξθσ δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων για τουσ Διμουσ τθσ 
Π.Κ.Μ. & Παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ». Συγκεκριμζνα, αφορά ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν υποςτιριξθ του Περιφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν 
Αποβλιτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτθν ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 
για τουσ Διμουσ τθσ Π.Κ.Μ., κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

Στο πλαίςιο ανάπτυξθσ ενόσ ενιαίου δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων ςτθν Περιφζρεια 
Κεντρικισ Μακεδονίασ (Π.Κ.Μ.) κρίνεται κακοριςτικι θ οργάνωςθ του εγχειριματοσ επί κοινισ βάςθσ για 
το ςφνολο των Διμων με χαρακτθριςτικά ενιαίασ και ςυμπαγοφσ κακοδιγθςθσ για τθν αποτελεςματικι 
και αποδοτικι ζκβαςι του. Στο πλαίςιο αυτό, θ ςυμβολι του Συμβοφλου περιγράφεται από μία ςειρά 
υπθρεςιϊν που αφοροφν ςε:  

 Φάςθ 1: Εργαςίεσ για τθν εξειδίκευςθ των ςχεδίων ανάπτυξθσ δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ 
βιοαποβλιτων για τουσ Διμουσ τθσ Π.Κ.Μ.  

 Φάςθ 2: Τεχνικι υποςτιριξθ για τθν προςαρμογι των Διμων και τθ λειτουργία του νζου 
ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων τθσ Π.Κ.Μ.  

 Φάςθ 3: Παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων τθσ 
Π.Κ.Μ.  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 90713000-8 (Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν για περιβαλλοντικά ηθτιματα). 
 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ:  φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν 
φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,β) κράτοσ-μζλοσ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο 
βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  δ) ςε τρίτεσ 
χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ 
προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ: Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυητική επιςτολή 
ςυμμετοχήσ, ποςοφ 2.420,57 ευρϊ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ, ιςχφοσ τουλάχιςτον τριακοςίων ενενιντα πζντε(395) θμερϊν, προςμετροφμενων 
από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ. 

 
Δθμοςίευςθ: Η θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. είναι θ 

26θ Απριλίου 2021. Η παροφςα επίςθσ κα αναρτθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΗΜΔΣ), κα αποςταλεί ςτα  Επιμελθτιρια και κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 
Περιφερειακοφ Συνδζςμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ και ςτθν ιςτοςελίδα www.fodsakm.gr, 
κακϊσ και ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια». Η διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΣ). Το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ κα 
διατίκενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣ.Η.Δ.Η.Σ., κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα www.fodsakm.gr. 

 
Πλθροφορίεσ: Αρμόδια υπθρεςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι το Τμιμα Περιουςίασ – 

Προμθκειϊν και Αποκθκϊν Διαχείριςθσ Υλικοφ. Τθλζφωνο επικοινωνίασ κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και 
ϊρεσ είναι τα 2311236100, e-mail: promithies@fodsakm.gr. 

http://www.fodsakm.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.fodsakm.gr/
mailto:promithies@fodsakm.gr
ΑΔΑ: ΨΧΝΡΟΞΧΝ-Ρ1Ι
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Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ και τα λοιπά 

ςυμβατικά τεφχθ από το δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου και υποβάλλονται τα ςχετικά αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινιςεων, μόνο από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ 
φορείσ. 

 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ  
(ΥΟΔΑ) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
 
 
 
 

ΜΙΦΑΛΗ ΓΕΡΑΝΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΑΙΑ-ΦΟΡΣΙΑΣΗ 
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