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  Προκήρυξη  
 

       Ανακοινϊνουμε ότι ο Περιφερειακόσ φνδεςμοσ Φο.Δ..Α. Κεντρικήσ Μακεδονίασ προκηρφςςει  
Διαδικαςία Ανοικτήσ Δημόςιασ φμβαςησ με χρήςη ηλεκτρονικϊν μζςων άνω των ορίων, με ςφραγιςμζνεσ 

προςφορζσ και κριηήριο καηακύρωζης την πλέον σσμυέροσσα από οικονομικής άπουης προσυορά, βάσει της 

βέλτιστης στέσης ποιότητας – τιμής, ζηο ζύνολο ηης προζθοράς ανά ημήμα ηοσ διαγωνιζμού, για ηην 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 1 ΒΤΣΙΟΦΟΡΟΤ, 2 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΩΝ, 1 ΛΔΩΦΟΡΔΙΟΤ ΚΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΦΟΡΔΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

(ΦΟ.Γ..Α.) ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ», όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτη υπ’ αρ. 69/2020 (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) μελζτη τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν, κατά τισ διατάξεισ του 
Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν 
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
Η εκτιμϊμενη αξία τησ ςφμβαςησ ανζρχεται ςτο ποςό των : 651.000,00€, πλζον Φ.Π.Α. 24% και η 
χρηματοδότηςη θα γίνει από ιδίουσ πόρουσ.  
Ο διαγωνιςμόσ θα πραγματοποιηθεί με χρήςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δημοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τησ διαδικτυακήσ πφλησ www.promitheus.gov.gr του υςτήματοσ 
με ημερομηνία ζναρξησ υποβολήσ προςφορϊν την Δευτζρα 19.07.2021 και καταληκτική ημερομηνία 
υποβολήσ προςφορϊν την Δευτέρα 23-08-2021 και ϊρα 15:00 μμ. Μετά την παρζλευςη τησ καταληκτικήσ 
ημερομηνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολήσ προςφοράσ ςτο ςφςτημα. 
Σρόποσ υποβολήσ προςφορϊν: Η παροφςα ςφμβαςη υποδιαιρείται ςε ομάδεσ και μποροφν να 

υποβληθοφν προςφορζσ για  ζνα ή περιςςότερα τμήματα και θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακφρωςησ 
την πλέον ςυμφέρουςα από οικονομικήσ άποψησ προςφορά, βάςει τησ βέλτιςτησ ςχέςησ ποιότητασ – 

τιμήσ, ςτο ςφνολο τησ προςφοράσ ανά τμήμα του διαγωνιςμοφ. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν 
γίνονται δεκτζσ. 
Προςφορά η οποία θα δίδεται για μζροσ τησ προκηρυχθείςασ ποςότητασ θα απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτη. 

Γλϊςςα υποβολήσ προςφορϊν: Ελληνική 
φντομη περιγραφή τησ ςφμβαςησ: Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ είναι η προμήθεια οχημάτων και 

ςυγκεκριμζνα 1 βυτιοφόρου, 2 ημιφορτηγϊν, 1 λεωφορείου και 1 απορριμματοφόρου, για τισ ανάγκεσ 

τησ Δ/νςησ Επεξεργαςίασ και Μεταφοράσ ΑΑ του Περιφερειακοφ υνδζςμου Φορζων Διαχείριςησ 

τερεϊν Αποβλήτων (ΦΟΔΑ) Κεντρικήσ Μακεδονίασ, τησ Δ/νςησ Διάθεςησ Αςτικϊν τερεϊν Αποβλήτων 

και του τμήματοσ ςυντήρηςησ πραςίνων και περιβαλλοντικϊν πάρκων. 

Σα προσ προμήθεια είδη κατατάςςονται ςτον ακόλουθο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δημοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  
34144520-9 Βυτία μεταφοράσ αποχετευτικϊν λυμάτων 
34131000-4 Ημιφορτηγά 
34121000-1 Λεωφορεία και ποφλμαν 
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με ςυμπιεςτή απορριμμάτων 
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Δικαίωμα ςυμμετοχήσ:  φυςικά ή νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςη ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα 
μζλη αυτϊν, που είναι εγκατεςτημζνα ςε α) κράτοσ-μζλοσ τησ Ζνωςησ, β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τη Δ, ςτο βαθμό που η 
υπό ανάθεςη δημόςια ςφμβαςη καλφπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςημειϊςεισ 
του ςχετικοφ με την Ζνωςη Προςαρτήματοσ I τησ ωσ άνω υμφωνίασ, καθϊσ και  δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που 
δεν εμπίπτουν ςτην περίπτωςη γ’ τησ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ή πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με την Ζνωςη ςε θζματα διαδικαςιϊν ανάθεςησ δημοςίων ςυμβάςεων. Οι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθοφν ςυγκεκριμζνη νομική μορφή για την υποβολή προςφοράσ. τισ περιπτϊςεισ υποβολήσ 
προςφοράσ από ζνωςη οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλη τησ ευθφνονται ζναντι τησ αναθζτουςασ αρχήσ 
αλληλζγγυα και εισ ολόκληρον.   
Εγγφηςη ςυμμετοχήσ: Για την ζγκυρη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία ςφναψησ τησ παροφςασ ςφμβαςησ, 
κατατίθεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυητική επιςτολή 
ςυμμετοχήσ, που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τησ προεκτιμϊμενησ αξίασ τησ ςφμβαςησ εκτόσ ΦΠΑ, ιςχφοσ 
τουλάχιςτον Διακοςίων Δζκα (210) ημερϊν, προςμετροφμενων από την επομζνη τησ καταληκτικήσ 
ημερομηνίασ υποβολήσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ. 
 Δημοςίευςη: Η ημερομηνία αποςτολήσ τησ προκήρυξησ ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ Ε.Ε. είναι η 14 
Ιουλίου 2021. Η παροφςα επίςησ θα αναρτηθεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρϊο Δημοςίων υμβάςεων 
(ΚΗΜΔ), θα δημοςιευθεί ςτον Εθνικό τοπικό Σφπο, θα αποςταλεί ςτα  Επιμελητήρια και θα αναρτηθεί 
ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Περιφερειακοφ υνδζςμου (Φο.Δ..Α.) Κεντρικήσ Μακεδονίασ και ςτην 
ιςτοςελίδα www.fodsakm.gr, καθϊσ και ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια». Η διακήρυξη θα αναρτηθεί ςτο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρϊο Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔ). Σο πλήρεσ κείμενο τησ διακήρυξησ και τα 
λοιπά ςυμβατικά τεφχη θα διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τησ διαδικτυακήσ 
πφλησ www.promitheus.gov.gr του Ε.Η.Δ.Η.., καθϊσ και ςτην ιςτοςελίδα www.fodsakm.gr. 
Πληροφορίεσ: Αρμόδια υπηρεςία διεξαγωγήσ του διαγωνιςμοφ είναι το Σμήμα Περιουςίασ – Προμηθειϊν 
και Αποθηκϊν Διαχείριςησ Τλικοφ. Σηλζφωνο επικοινωνίασ κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ είναι τα 
2311 236 100 , e-mail: promithies@fodsakm.gr. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν το πλήρεσ κείμενο τησ διακήρυξησ και τα λοιπά 
ςυμβατικά τεφχη από το δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τησ διαδικτυακήσ πφλησ 
www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. όπου και υποβάλλονται τα ςχετικά αιτήματα παροχήσ 
ςυμπληρωματικϊν πληροφοριϊν – διευκρινήςεων, μόνο από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτημα οικονομικοφσ 
φορείσ. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ  
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