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Περίλθψθ Διακιρυξθσ 
 

      Ανακοινϊνουμε ότι ο Περιφερειακόσ φνδεςμοσ Φο.Δ..Α. Κεντρικισ Μακεδονίασ διενεργεί 
ανοιχτι δθμόςια ςφμβαςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 με χριςθ θλεκτρονικϊν 
μζςων, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, επί του ςυνόλου του προχπολογιςμοφ 
του διαγωνιςμοφ που αφορά ςτισ «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ 
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΩΜΩΗ WEHRLE ΣΗ ΜΕ 
ΜΑΤΡΟΡΑΧΗ» όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτθν 33/2021 μελζτθ των Τπαλλιλων του Σμιματοσ 
Διοίκθςθσ & Επίβλεψθσ Σεχνικϊν Ζργων – Σεχνικϊν Μελετϊν Προμθκειϊν & Τπθρεςιϊν του 
Περιφερειακοφ υνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ..Α.) Κεντρικισ 
Μακεδονίασ. 
     Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 13.500,00 € πλζον Φ.Π.Α. 
24%  και θ χρθματοδότθςθ κα γίνει από ιδίουσ πόρουσ.  
    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 θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν τθν Σρίτθ 
10 Αυγοφςτου 2021  και καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθν  Σετάρτθ 25.08.2021 και ϊρα 15:00 
μμ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν: Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Γλϊςςα υποβολισ 
προςφορϊν: Ελλθνικι 

φντομθ περιγραφι τθσ ςφμβαςθσ: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι παροχι εργαςιϊν 
επεμβάςεων ςτον θλεκτρολογικό πίνακα τθσ Μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ WEHRLE ςτον ΧΤΣΑ 
Μαυροράχθσ. 
  Η μελζτθ ςυντάχτθκε ςφμφωνα με 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)» και τισ τροποποιιςεισ του, κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ν.4155/2013 
(ΦΕΚ120/Α/29-05-2013) «Εκνικό ςφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ 
διατάξεισ». 
      το διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν 
εγκατεςτθμζνα ςε: α)ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β)ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και γ)ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ 
με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9Θ8ΧΟΞΧΝ-2ΞΠ



Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι 
προκειμζνου να υποβάλλουν προςφορά. 
Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο δικαιοφται να ςυμμετζχει ςε ζνα και μόνο διαγωνιηόμενο ςχιμα 
είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ κοινοπραξίασ. ε αντίκετθ περίπτωςθ κα αποκλείονται από τθ 
διαδικαςία όλοι οι Διαγωνιηόμενοι, ςτθ ςφνκεςθ των οποίων ςυμμετζχει το πρόςωπο. 
      Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ που 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ, ιςχφοσ 
τουλάχιςτον διακόςιων δζκα (210) θμερολογιακϊν θμερϊν, μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν. 
      Αρμόδια υπθρεςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι το Σμιμα Περιουςίασ – Προμθκειϊν  και 
Αποκθκϊν Διαχείριςθσ Τλικοφ. Σθλζφωνα επικοινωνίασ κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ είναι τα 
2311-236100, και πλθροφορίεσ ςτο 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 του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΔΑ 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. 

Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 
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