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Αρ.Πρωτ.:  6593 

 

  Προκήρυξη 

 

Ανακοινϊνουμε ότι ο Περιφερειακόσ φνδεςμοσ Φο.Δ..Α. Κεντρικισ Μακεδονίασ προκθρφςςει 
Διαδικαςία Ανοικτισ Δθμόςιασ φμβαςθσ άνω των ορίων με χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων για τθν 
«Λειτουργία Χϊρου Τγειονομικισ Σαφισ τερεϊν Αποβλιτων 2θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ Πιερίασ (ΧΤΣΑ 
ΛΙΣΟΧΩΡΟΤ) για δφο (2) ζτθ + δικαίωμα προαίρεςθσ ενόσ (1) ζτουσ», όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτθ 
μελζτθ με αρ. 14/2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), κατά τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-
2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)».  
 
Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν υπθρεςία αυτι ανζρχεται ςτο ποςό των Ευρϊ 
1.151.353,20€ ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ πλζον ΦΠΑ 24%.  
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του υςτιματοσ , 
με εφαρμογι του άρκρου 27 παρ.3 του Ν.4412/2016, με θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν τθν 
Πζμπτθ 13.05.2021 και καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν Σρίτθ 15-06-2021 και ϊρα 
15:00 μμ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν: Η παροφςα ςφμβαςθ Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τιμισ. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν 
γίνονται δεκτζσ. 

Α/Α ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ: 132134 
Γλϊςςα υποβολισ προςφορϊν: Ελλθνικι 

φντομθ περιγραφι τθσ ςφμβαςθσ: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι με εξειδικευμζνο 

προςωπικό του Παρόχου, υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του Χ.Τ.Σ.Α.  

Συγκεκριμένα: 

Ο Πάροχοσ με δικι του ευκφνθ-μζριμνα και δαπάνεσ οφείλει να διενεργεί το ςφνολο των αναγκαίων 

ενεργειϊν για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του Χ.Τ.Σ.Α. και τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ. 

Ωσ Λειτουργία νοείται το ςφνολο των υπθρεςιϊν, προμθκειϊν, και εργαςιϊν που απαιτοφνται ϊςτε να 

εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι λειτουργία του Χ.Τ.Σ.Α. και τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ. 

Ωσ Συντήρηση νοοφνται οι υπθρεςίεσ κακϊσ επίςθσ και θ προμικεια ανταλλακτικϊν που παρζχονται 
από τον Πάροχο, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυνεχισ και θ ομαλι λειτουργία όλων των επιμζρουσ 
εγκαταςτάςεων του Χ.Τ.Σ.Α. (πχ αντίςτροφθ ϊςμωςθ) χωρίσ διακοπι ι μείωςθ τθσ απόδοςθσ 
οποιουδιποτε τμιματοσ τθσ εγκατάςταςθσ, του εξοπλιςμοφ και των ςυςτατικϊν μερϊν των Χ.Τ.Σ.Α., 
κακϊσ επίςθσ και θ διατιρθςθ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ςε καλι κατάςταςθ για τθν περίοδο που 
προςδιορίηεται από τθ φμβαςθ 
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Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV):  

Διάκεςθ τερεϊν Αποβλιτων 90530000-1 
και ςυμπλθρωματικοφ CPV  
Διαχείριςθ ςτραγγιςμάτων ςτθν μονάδα αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ CPV:90481000-2  
Μεταφορά ςτραγγιςμάτων CPV: 90410000-4  

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 Δ, 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 υμφωνίασ, 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. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ 
προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

Δθμοςίευςθ: Η θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. είναι θ 
11-05-2021. Η παροφςα επίςθσ κα αναρτθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΚΗΜΔ), κα αποςταλεί ςτα  Επιμελθτιρια και κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 
Περιφερειακοφ υνδζςμου (Φο.Δ..Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ και ςτθν ιςτοςελίδα www.fodsakm.gr, 
κακϊσ και ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια». Η προκιρυξθ και θ διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔ). Σο 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 Ε.Η.Δ.Η.., κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα www.fodsakm.gr. 

Πλθροφορίεσ: Αρμόδια υπθρεςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι το Σμιμα Περιουςίασ – 
Προμθκειϊν και Αποκθκϊν Διαχείριςθσ Τλικοφ. Σθλζφωνο επικοινωνίασ κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και 
ϊρεσ είναι τα 2311236100, e-mail: promithies@fodsakm.gr. 

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..Η.ΔΗ.. όπου και υποβάλλονται τα ςχετικά αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινιςεων, μόνο από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ 
φορείσ. 

 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ 
(ΦΟΔΑ) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
 
 

ΜΙΧΑΛΗ ΓΕΡΑΝΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΑΙΑ-ΧΟΡΣΙΑΣΗ 
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