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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

 

Θεςςαλονίκη,    17 / 05 /2021 

Αρ.Πρωτ.  6735 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ-

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ». 

 
    Αρ.Πρωτ. Διακήρυξησ:   6734 / 17-05-2021 

 

1.Αναθζτουςα Αρχή : 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 
(Φο.Δ..Α.) 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Σαχ. Δ/νςθ: Φράγκων 6-8 54626 Θεςςαλονίκθ     
Σθλ.  2311 236100 
FAX. 2311 236100 
(URL) : http ://www.fodsakm.gr 
Κωδικόσ NUTS : EL  52  

 
2.Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα ςφμβαςησ : 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (μελζτθ, διακιρυξθ κλπ) είτε από το 
Σμιμα Προμθκειϊν του Περιφερειακοφ υνδζςμου ΦΟΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 
από 08:00 π.μ. – 15:00 π.μ., είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου κατόπιν ςχετικοφ θλεκτρονικοφ αιτιματοσ ςτο e-
mail  : promithies@fodsakm.gr . 

3. Περιγραφή αντικειμζνου δημόςιασ ςφμβαςησ : 
Η παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία αφορά τθν «ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ-
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ». 
Επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για το ςφνολο του προχπολογιςμοφ.   
Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
Κωδικόσ CPV 92312000-1, 79951000-5   
                4. Εκτιμώμενη αξία ςφμβαςησ : 

mailto:promithies@fodsakm.gr
ΑΔΑ: ΩΔΦΧΟΞΧΝ-Ι28





Κακαρι αξία  60.000,00€ πλζον  Φ.Π.Α. Η χρθματοδότθςθ κα γίνει από ιδίουσ πόρουσ. Η πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, κα πραγματοποιθκεί με τον ακόλουκο τρόπο: Α) Παραδοτζο Π1: 10% τθσ ςυνολικισ αμοιβισ, Β) 
Παραδοτζο Π2: 40% τθσ ςυνολικισ αμοιβισ , Γ) Παραδοτζο Π3: 15% τθσ ςυνολικισ αμοιβισ, δ) Παραδοτζο Π4: 15% 
τθσ ςυνολικισ αμοιβισ, Ε) Παραδοτζο Π5: 20% τθσ ςυνολικισ αμοιβισ 
-  το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον ανάδοχο φόροι και κρατιςεισ. Ωσ προσ τα 

δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία, ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του Ν.4412/16 
(Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του 
Περιφερειακοφ υνδζςμου ΦΟΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν ςφμφωνα με το 
άρκρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, που αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ εν 
λόγω προμικειασ. 
Κριτιρια αποκλειςμοφ : Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ, με καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, κακϊσ και οι λόγοι που μπορεί να επιφζρουν αποκλειςμό και ςχετίηονται με 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα όπωσ αναλυτικά προβλζπονται ςτο άρκρο 
13 τθσ  με Αρ.Πρωτ.:  8505 / 01-07-2020 διακιρυξθσ . 
Κριτιρια επιλογισ: Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, είναι να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι  εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ – μζλοσ εγκατάςταςισ 
τουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα ΧΙ του Προςαρτιματοσ Α’ του Ν. 4412/2016 ι να ικανοποιοφν 
οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα αυτό. Για τθν απόδειξθ τθσ προαναφερόμενθσ απαίτθςθσ 
καταλλθλότθτασ απαιτείται πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου, με το οποίο να 
πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ. 
 2. Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Όςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 
α) κατά τθν τριετία που προθγείται τθσ θμερομθνίασ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςθσ, να ζχουν ολοκλθρϊςει ςε φορζα 
του Δθμοςίου ι και του ευρφτερου Δθμοςίου Σομζα, τουλάχιςτον ζνα ζργο ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ 
εργαςτθρίων ευαιςκθτοποίθςθσ-εκπαίδευςθσ-ενθμζρωςθσ, ςε μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και 
εργο εκπόνθςθσ εκπαιδευτικοφ και εποπτικοφ υλικοφ ςε ψθφιακι μορφι (πχ βίντεο ευαιςκθτοποίθςθσ και 
εκπαίδευςθσ). 
Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να τεκμθριϊςουν τισ ανωτζρω  προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ςυμπεριλαμβάνοντασ ςτθν 
τεχνικι προςφορά τουσ, απολογιςτικζσ εκκζςεισ ενόσ τουλάχιςτον ζργου, που υλοποίθςαν κατά τθν τελευταία 
τριετία. 
β) να διακζτουν ομάδα ζργου με κατάλλθλθ εξειδίκευςθ και επαγγελματικι εμπειρία ςε ςχζςθ με το αντικείμενο 
που τουσ ανατίκεται, θ οποία να περιλαμβάνει τα παρακάτω μζλθ (Β1 και Β2), προερχόμενα από το ςτελεχιακό 
δυναμικό(εταίροι, μζτοχοι, ςυνεταιριςτικά μζλθ, εργαηόμενοι με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ) των προςφερόντων: 
Β1) Τπεφκυνοσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ του Ζργου (1 μζλοσ), με ςπουδζσ και μεταπτυχιακά ςτθν οικονομικι 
επιςτιμθ ι/και ςε Παιδαγωγικζσ επιςτιμεσ και ςυναφι εμπειρία ςτθν οργάνωςθ και διαχείριςθ ζργων.  
Β2) Επιςτθμονικόσ υντονιςτισ του Ζργου (1 μζλοσ) με ςπουδζσ ςτθν παιδαγωγικι επιςτιμθ και επικυμθτοφσ 
μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ (πχ διδακτορικό τίτλο) ςτθν παιδαγωγικι επιςτιμθ ι ςτθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, 
κακϊσ και ςυναφι εμπειρία όςον αφορά τισ μεκοδολογίεσ, μεκόδουσ και τεχνικζσ  εφαρμογισ τθσ βιωματικισ 
εκπαίδευςθσ. 
Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να τεκμθριϊςουν τισ ανωτζρω  προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ςυμπεριλαμβάνοντασ ςτθν 
τεχνικι προςφορά τουσ, αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν Β1 και Β2.  
5. Απαιτοφμενεσ Εγγυήςεισ : 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ δεν απαιτείται. 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ. 

6. Κριτήρια ανάθεςησ ςφμβαςησ: 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, για το ςφνολο του προχπολογιςμοφ,  όπωσ αναλφονται ςτθν με Αρ. 4π/2021.  
7. Τποβολή προςφορών και αποςφράγιςή τουσ : 

Ο ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Περιφερειακοφ υνδζςμου ΦοΔΑ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ ςτισ 31-05-2021, θμζρα Δευτζρα και  από ϊρα 09:30 πμ ζωσ 10:30 πμ (ϊρα λιξθσ επίδοςθσ των 
προςφορϊν) ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Η αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 
προςφερόντων ι των νομίμωσ  εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ.  
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ : 180 θμζρεσ  από τθν  καταλθκτικι  θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 
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Γλϊςςα ςφνταξθσ προςφορϊν: Ελλθνικι. 
 
8. Ενςτάςεισ :  

φμφωνα με το άρκρο 127 του ν. 4412/2016, τισ τροποποιιςεισ του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 κακϊσ και τισ 
τροποποιιςεισ του άρκρου 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Αϋ/01-04-2019 «τροποποίθςθ διατάξεων του Ν. 
4412/2016 (Αϋ 147): 
Προκεςμία υποβολισ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ εκτείνεται μζχρι  το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ 
δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
Προκεςμία υποβολισ ζνςταςθσ κατά τθσ πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 
Για το παραδεκτό τθσ  άςκθςθσ ζνςταςθσ απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ θ καταβολι παραβόλου υπζρ 
του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΔΑ 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. 

Δήμου Πυλαίασ – Χορτιάτη 
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