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  Θεσσαλονίκη   09/06/2022 
Αρ. πρ. 8767 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ 

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 404020810 ,ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΑΧ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 54626, ΕΛΛΑΔΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   

Αρμόδιος για πληροφορίες: Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) 
Κεντρικής Μακεδονίας, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@fodsakm.gr, Τηλέφωνο: +30 2311236100, Φαξ: +30 
2311236100,  http://www.fodsakm.gr 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: 
https://fodsakm.gr/ 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
https://publicworks.eprocurement.gov.gr 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II.Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Επέκταση ΧΥΤ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Πιερίας, Αριθμός αναφοράς: 19/2022. 

Ο τόπος κατασκευής είναι: Η θέση του έργου είναι αυτή όπου βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος ο υφιστάμενος 
ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Πιερίας, Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία. 

CPV 45222110-3 (Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων)  

CPV 90530000-1 (Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων) 

 

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου: 

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται: 

 Η επέκταση του ενεργού ΧΥΤ η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή νέας λεκάνης απόθεσης ελάχιστης 
χωρητικότητας 322.000 m3 που θα λειτουργήσει κατ' ελάχιστον για 25 έτη 

 Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) στην περιοχή όπου έχει εγκατασταθεί η ημιτελής 
μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων. Η ΜΕΣ θα εξυπηρετεί το σύνολο του χώρου (επέκταση και υφιστάμενο 
Έργο). 

 Εγκατάσταση δικτύου διαχείρισης του βιοαερίου (συμπεριλαμβανομένου και πυρσού καύσης) το οποίο θα 
εξυπηρετεί το σύνολο του ΧΥΤΑ (υφιστάμενο κύτταρο και επέκταση του). 

 Εγκατάσταση έργων υποδομής όπως: έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, επαρκές δίκτυο διευθέτησης 
ομβρίων, χώρο δειγματοληψίας εισερχομένων φορτίων, δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο άρδευσης, περιμετρική 
δενδροφύτευση, δίκτυο ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. 

 Έργα βελτίωσης υφιστάμενης οδοποιίας (στο τμήμα που οδηγεί στην προτεινόμενη ΜΕΣ) και στην περίφραξη 
του γηπέδου (νέα περίφραξη στα σημεία όπου δεν υφίσταται) καθώς και στα όρια της περιοχής όπου 
επεκτείνεται το γήπεδο του ΧΥΤΑ. 

 Δοκιμαστική λειτουργία της ΜΕΣ για 3 μήνες. 

Στο αντικείμενο των υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται η κανονική λειτουργία του έργου για 60 μήνες (5 έτη) ή για 
75.000 τον εισερχόμενων αποβλήτων. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο καθώς η Αναθέτουσα  Αρχή 
εκτίμησε ορθότερη την ανάθεση της σύμβασης σε έναν Ανάδοχο προκειμένου να επιτευχθεί η συντομότερη αλλά 
και η οικονομικότερη λύση για τον Φορέα. 

 

II.Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Α. Τον προϋπολογισμό κατασκευής του έργου που ανέρχεται σε 7.044.126,14 € με ΦΠΑ 24% Ευρώ και αναλύεται 
σε: 

Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών 4.141.701,94Ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 745.506,35Ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 733.081,24 Ευρώ, που 
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του ν. 4412/2016. 

http://www.fodsakm.gr/
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(Υδραυλικά έργα: 1.510.951,32 Ευρώ, Η/Μ έργα: 1.336.227,05 Ευρώ Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού 
και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων : 2.773.111,16 Ευρώ) 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση.: 60.457,36€, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

ΦΠΑ 24%: 1.363.379,25 € 

Οι δαπάνες του ανωτέρου προϋπολογισμού των έργων ανέρχονται σε: 7.044.126,14 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

Β. Τον προϋπολογισμό υπηρεσιών λειτουργίας του νέου κυττάρου για πέντε (5) έτη που ανέρχεται σε 2.017.500€ 
Ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 2.501.700,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . 

Το σύνολο του προϋπολογισμού (κατασκευή και λειτουργία) προ ΦΠΑ είναι 7.698.246,89€. Ο Φόρος 
Προστιθέμενης Αξίας αντιστοιχεί σε 1.847.579,25 €. Το σύνολο του προϋπολογισμού με ΦΠΑ είναι 9.545.826,14 €. 

Ο Αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα μονομερώς να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης επανάληψης όμοιων 
υπηρεσιών για διάστημα δύο ετών ή μέχρι εξάντλησης της ποσότητας 30.000τον υγειονομικής ταφής στερεών 
αποβλήτων. Ο προϋπολογισμός της προαίρεσης ανέρχεται σε 807.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.. 

 

II.Γ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εβδομήντα πέντε (75) μήνες, και αναλύεται ως 
ακολούθως: 

  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του κατασκευαστικού έργου περιλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας 
(ΤΜΗΜΑ Α), ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 
δώδεκα (12) μήνες, κατά μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή του έργου και οι επόμενοι τρεις (3) μήνες στη 
δοκιμαστική λειτουργία της ΜΕΣ. Στο πέρας της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας εκδίδεται η βεβαίωση 
περάτωσης του κατασκευαστικού έργου (ΤΜΗΜΑ Α). Με τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αρχίζει η 
15μηνη υποχρεωτική συντήρηση του έργου βάσει του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016 και στη συνέχεια γίνεται η 
Παραλαβή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (κατασκευαστικό έργο). 

 Η προθεσμία για την εκτέλεση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β (λειτουργία της εγκατάστασης) ορίζεται σε πέντε (5) έτη 
(εξήντα (60) μήνες) από την έναρξη υλοποίησής της. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις  

Εγγύηση συμμετοχής :  

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά 
τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των εκατό πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών 
(153.964,94€) 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 
4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή 
του συμφωνητικού. 

Προκαταβολή – Εγγύηση προκαταβολής: 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού μέχρι 843.043,43€ (οκτακόσιες σαράντα τρεις 
χιλιάδες σαράντα τρία ευρώ και σαράντα τρία λεπτά) υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο 
ισόποσης εγγύησης προκαταβολής 

2. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ): 

Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του τμήματός κατασκευής του έργου (Τμήμα 
Α) προβλέπεται  η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 5% επί της αρχικής 
συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του τμήματός κατασκευής 
του έργου (Τμήμα Α)  είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση. 

3. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «Επέκταση του ΧΥΤ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Πιερίας» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5094972 και χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ και από πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός της Σ.Α. της πράξης 2021ΣΕ27510106) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας). 
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ΙΙΙ Β. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

III.1.1 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών    που δραστηριοποιούνται στο 

αντικείμενο των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει, να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία (πρβλ. 
σχετικώς Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ως ισχύει). Η εν λόγω απαίτηση αφορά τους 
οικονομικούς φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση υπηρεσιών (κανονική λειτουργία) και συμμετέχουν 
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων. 

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, 

3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 
(γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

III.1.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: 

Η απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων έχει ως 
ακολούθως: 

 οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ πρέπει να 
έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 12 του Π.Δ. 
71/2019 

 οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ πρέπει να έχουν οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 13 του Π.Δ. 71/2019 

 οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
πρέπει να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 13 
του Π.Δ. 71/2019 Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) 
του Π.Δ. 71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ, εφόσον: 

 στην κατηγορία ΗΜ ΕΡΓΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

 στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

 στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 
3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 έως ότου ισχύει και αντίστοιχα, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 
που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 
δημόσιου έργου αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή να αναλάβουν την εκτέλεση μέρους σύμβασης δημόσιου έργου 
ως εγκεκριμένοι υπεργολάβοι, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4412/2016, πρέπει να μην έχουν μέσα σε 
ολόκληρη τη χώρα, ανεκτέλεστο μέρος συμβάσεων δημοσίων έργων, ανώτερο από τα όρια που αναφέρονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 64, σε συνδυασμό και με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, του Π.Δ. 71/2019. 

 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 
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Α. Η απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων έχει ως 
ακολούθως: 

 οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται από το άρθρο 
52 παρ. 4 του Π.Δ. 71/2019 

 οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται από το άρθρο 
52 παρ. 3 του Π.Δ. 71/2019 

 οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που 
αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται από το άρθρο 52 παρ. 4 του Π.Δ. 71/2019 
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στο 
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον: 

 στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

 στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Σε περίπτωση συμμετοχής Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας τα ανωτέρω κριτήρια μπορούν να πληρούνται 
αθροιστικά από τα Μέλη της. 

Β. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την τελευταία δεκαετία, πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 

 α') Να έχουν προβεί ως ανάδοχοι ή μέλη αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων στην κατασκευή ενός 
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ που να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα κύτταρο ταφής αστικών απορριμμάτων/ υπολειμμάτων και 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων αντίστοιχης τεχνολογίας με το δημοπρατούμενο έργο δηλαδή με 
Πρωτοβάθμια επεξεργασία μέσω της φυσικοχημικής μεθόδου επίπλευσης με διαλυμένο αέρα (Dissolved Air 
Flotation - DAF), με μεμβράνες υπερδιήθησης (UF/MBR) και Αντίστροφη Ώσμωση. 

Τα ως άνω έργα θα πρέπει να έχουν περαιωθεί, παραληφθεί Διοικητικά, προσωρινά ή οριστικά, εντός της 
τελευταίας 10ετίας πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στην εφημερίδα της ΕΕ. 

Η εμπειρία της κατασκευής στα παραπάνω αντικείμενα μπορεί να προέρχεται από πλέον του ενός έργου/ 
συμβάσεις. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να διαθέτει την εμπειρία αυτή αυτοτελώς ή αν είναι από συμμετοχή σε Κ/Ξ, η 
συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 30%. 

 β') Να έχουν λειτουργήσει κατά την τελευταία δεκαετία, για τουλάχιστον δύο έτη, κατ’ ελάχιστον ένα ΧΥΤΑ / 
ΧΥΤΥ. Ο όρος «λειτουργία ΧΥΤΑ /ΧΥΤΥ» διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνει πλήρη λειτουργία ήτοι, ζύγιση 
εισερχομένων οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων ή/και υπολειμμάτων επεξεργασίας απορριμμάτων, 
υγειονομική ταφή των εισερχόμενων απορριμμάτων ή/και υπολειμμάτων επεξεργασίας απορριμμάτων, 
υλοποίηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, λειτουργία μονάδας επεξεργασίας 
στραγγισμάτων με DAF, UF/MBR και αντίστροφη ώσμωση και διαχείριση βιοαερίου. 

Η εμπειρία λειτουργίας μπορεί να προέρχεται από διαφορετικό έργο από την εμπειρία της κατασκευής και από 
πλέον του ενός έργου/συμβάσεις. 

Η δοκιμαστική λειτουργία δεν λαμβάνεται υπόψη για την τεκμηρίωση της εμπειρίας στη λειτουργία. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης. 

Σε περίπτωση συμμετοχής Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας τα ανωτέρω κριτήρια μπορούν να πληρούνται 
αθροιστικά από τα Μέλη της. 

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων: 

Όλες οι μελέτες, τόσο στο στάδιο του διαγωνισμού όσο και στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου, πρέπει να έχουν 
εκπονηθεί από μελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, τις λοιπές 
κείμενες διατάξεις σχετικά με τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή, καθώς και με τους όρους των 
εγγράφων της παρούσας σύμβασης Μεταβολή του προσώπου του μελετητή που γνωστοποιήθηκε στην 
αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής. 

Οι Μελετητές πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης που 
περιλαμβάνει το έργο, ως ακολούθως 

 Για Κατηγορία μελέτης 8 (Στατικές Μελέτες) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας, 

 Για κατηγορία μελέτης 09 (Η/Μ Μελέτες) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας, 

 Για Κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλικές Μελέτες) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς 
εμπειρίας, 
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 Για Κατηγορία μελέτης 18 (Χημικοτεχνικές Μελέτες) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς 
εμπειρίας, 

 Για Κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες), τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας, 

 Για Κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές Μελέτες), τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας, 

 

ΤΜΗΜΑ IV 

Περιγραφή 

IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία  

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA): Η σύμβαση καλύπτεται από τη 
Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ΝΑΙ  

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής  

Ημερομηνία: 21/07/2022, Τοπική ώρα: 15:00 

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:  

Ελληνικά 

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς  

Διάρκεια σε μήνες: Δεκατρείς  (13) (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)  

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών  

Ημερομηνία:27/07/2022, Τοπική ώρα: 10:00 

Τόπος: Οδός: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ.Κωδ.: 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις  

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι  

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής  

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης.  

Πόλη: AΘΗΝΑ 

Ταχ. κωδικός: 18233 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Τηλέφωνο: +30 2132141216 

Φαξ: +30 2132141229 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr 

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία( -ες) για την υποβολή προσφυγών: 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογο ύν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπ ου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του 
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συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την 
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»  σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η 
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1 -2 Ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017 .  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά .  

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, 
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:  

 α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του  στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.  

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλή ρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .  

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .  

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο  εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου (Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης). Το αυτό ισχύει και σε 
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως 
άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.  

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.  

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412 /2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.  

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
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απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.  

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση 
του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος 
έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του 
ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμία ς δύο (2) 
ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και 
διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας 
κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.  

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά . Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότ ερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να 
αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.  

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

 

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών  

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (Φο.Δ.Σ.Α) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ταχ. διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 

Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχ. κωδικός: 54626 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@fodsakm.gr 

Τηλέφωνο: +30 2311236100 

Φαξ: +30 2311236100 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.fodsakm.gr 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας, απεστάλη ήδη Επίσημη Εφημερίδα  της Ε.Ε.  
στις 03/06/2022 (2022/S109-306662) προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ)  

 
Θεσσαλονίκη   09/06/2022 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
 

 

http://www.fodsakm.gr/
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