
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

ΟΠεριφερειακός Σύνδεσμος ΣτερεώνΑποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.)ΚεντρικήςΜακεδονίας προτίθεται να προβεί
για τις ανάγκες του, σύμφωνα με:

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 Τις διατάξεις του Ν.4441/2016«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»,
 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας», όπως διατυπώθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007,
 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης»,
 Τις διατάξεις του Ν.4782/2021ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021,
 Τα με αριθ.πρωτ.14479/11-10-2022, 14969/19-10-2022 και 14981/19-10-2022 Υπηρεσιακά
σημειώματα, των υπαλλήλων τουΠεριφερειακού ΣυνδέσμουΦορέωνΔιαχείρισης ΣτερεώνΑποβλήτων
(Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.
 Την με αριθ.32/2022 Μελέτη των υπαλλήλων του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.
 Το με αρ.πρωτ.18749/28-12-2022 Πρωτογενές Αίτημα (22REQ011917299),
 Το με αρ. πρωτ.18301/20-12-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα,
 Την με αρ.πρωτ.18795/29-12-2022 και α/α 479 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(22REQ011928210),
στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Το συνολικό κόστος της προμήθειας προϋπολογίζεται
στα 16.800,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%.

Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως 20-01-2023 θα
είναι σύμφωνη με την με αριθ.32/2022 Μελέτη των υπαλλήλων του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.)
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 10 - 01- 2023

Αριθμ. Πρωτ. : 223

ΠΡΟΣ: «ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ»
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Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει:
1) Οικονομική προσφορά.
2) Πλήρη τεχνική προσφορά
3)Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
4) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου
(καταστατικό,ΦΕΚ κλπ.)(άρθρο 93 του Ν4412/2016).
5) Υπεύθυνη δήλωση η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα (Α) της πρόσκλησης.
6)Ενημερωτικό έντυπο συναίνεσης για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα
(Β) της πρόσκλησης.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα
ακόλουθα:
• Η λέξη «Προσφορά»
• Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
• Ο τίτλος της σύμβασης
• Η καταληκτική (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)
• Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρου 92 παρ.1 του Ν.4412/16)
α)Ηκατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει μετά απόαπόφαση τουΠροέδρου τουΠεριφερειακού Συνδέσμου,
β)Μεταγενέστερη προσφορά ή προσφορά με ελλειπή δικαιολογητικά δε γίνεται δεκτή,
γ) Εναλλακτική προσφορά θα απορριφθεί.
δ) Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς
με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης,
ε) Η πληρωμή θα γίνεται ύστερα από έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και με ένταλμα
που θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ. Στο ποσό της αμοιβής
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία
αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της εντολής.Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσααναφέρονται
στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής
ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα
πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/22-09-2014
(Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
στ) Θα υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α) δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΦο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(1):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος
Κατοικίας:

Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομεί
ου

(Εmail):
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία,

Β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κύρια και επικουρική).

Γ) έλαβα πλήρη γνώση των όρων της Πρόσκλησης και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα.

Δ) η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Ε) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή από Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

ΣΤ) η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για εκατόν ογδόντα (180) ήμερες από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ζ) δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
N.4412/2016,

Η) δεν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ήαπό το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

Θ) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,

Ι) η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ήτοι δεν έχει, άμεσα ή έμμεσα,
χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην
παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.4412/2016, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την
αμεροληψία και την ανεξαρτησία του στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

ΙΑ) δεν έχω εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016,

ΙΒ) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ΙΓ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016,

ΙΔ) δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,

ΙΕ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
μου.

ΙΣΤ)Η εταιρία της οποίας είμαι νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγγεγραμμένη στο ..................................................

Ημερομηνία: .......……….23

Ο – Η Δηλ.
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(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό
πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος
Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα
ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα
Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο
Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της
Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του
νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των
συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των
προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών
για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης,
Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της
τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του
δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό,
σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για
μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση
τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων,
τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος,
μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της
Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση
από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 236100
FAX .: 2311 236100
E-mail : info@fodsakm.gr
Web Site: https://fodsakm.gr

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Αρ.Μελέτης : 32/2022
Προϋπολογισμός 16.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

Μ Ε Λ Ε Τ Η

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
16.800,00 ΕΥΡΩ (€) ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

20.832,00 ΕΥΡΩ (€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΦ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού

Αντικειμένου της Σύμβασης 2

2. ΜΕΡΟΣ Α –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4
3. ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 7
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 14
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 236100 FAX .: 2311 236100
E-mail : info@fodsakm.gr

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Αρ.Μελέτης : 32/2022
Προϋπολογισμός: 16.800,00 € πλέον ΦΠΑ
24%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –
Αναλυτική ΠεριγραφήΦυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών ελέγχου, διακρίβωσης και βαθμονόμησης στις
γεφυροπλάστιγγες του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, του ΣΜΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης και του ΚΔΑΥ
Ταγαράδων, του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.
Η σύμβαση θα αρχίσει μετά την υπογραφή της με τον ανάδοχο.
Ο Προϋπολογισμός για τον οποίο μπορεί να υποβληθεί προσφορά, αναφέρεται στο κεφάλαιο
«ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της παρούσης μελέτης, ενώ η δαπάνη έχει προϋπολογιστεί
συνολικά στο ποσό των 16.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 20.832,00 € για 9 μήνες, η δε πίστωση θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. Ο προϋπολογισμός της μελέτης έχει
προκύψει με βάση την εξειδικευμένη υπηρεσία και το χρόνο απασχόλησης για την παροχή
υπηρεσιών της σύμβασης.
Η μετάβαση στους χώρους παροχής των υπηρεσιών του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ
Κεντρικής Μακεδονίας θα γίνεται με δικά του μέσα και οι δαπάνες μετακίνησης βαρύνουν
αποκλειστικά τον ίδιο.
Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’/08-08-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις που ισχύουν με το Ν. 4782/2021.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης που θα συναφθεί, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.
Οι υπηρεσίες που θα παράσχει ο ανάδοχος περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή
παρακάτω.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Θωμάς Φορόζογλου
ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Β’ Βαθμού
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ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι υπηρεσίες ελέγχου διακρίβωσης γεφυροπλάστιγγας περιλαμβάνουν:

1. Γενικοί έλεγχοι πριν τη διακρίβωση
1.1. Αναλυτικός έλεγχος τμημάτων υπεδάφιου μηχανισμού
 συστήματος έδρασης – μετάδοσης φορτίων
 δυναμοκυψέλες – καλωδιώσεις – συνδέσεις
 κιβώτια άθροισης
 στεγανότητα
1.2. Έλεγχος πλατφόρμας – συστημάτων πέδησης, διορθώσεις θέσης πλατφόρμας –
οριζοντίωση
1.3. Έλεγχος ηλεκτρονικού συστήματος ζύγισης
 Ηλεκτρονικά κυκλώματα ζυγιστηρίου
 Γραμμικότητα αναλογικής –ψηφιακής μονάδας
 Χρόνοι απόκρισης
 Γήρανση εξαρτημάτων
 Επικοινωνίες
1.4. Έλεγχος γειώσεων πλατφόρμας – υπεδάφιου μηχανισμού – συστήματος ζύγισης
2. Διορθώσεις σύμφωνα με αρχικά στοιχεία κατασκευαστή
2.1. Οριζοντίωση τμημάτων υπεδάφιων μηχανισμών (π.χ. λόγω καθιζήσεων εδάφους) με
κατάλληλες διατάξεις σύμφωνα με τις αρχικές κατασκευές
2.2. Αντικατάσταση gas disgargers (αντικεραυνικών διατάξεων προστασίας εντός κιβωτίου
άθροισης)
2.3. Διόρθωση θέσης συστημάτων πέδησης με σκοπό το σωστό διάκενο μεταξύ πλατφόρμας
– τοιχίων
3. Καθαρισμός και Λίπανση μηχανικών – ηλεκτρονικών μερών
Πλήρης καθαρισμός και λίπανσης (όπου απαιτείται) των μηχανικών μερών, καθώς και των
ηλεκτρονικών μερών και κατασκευών. Οι υπηρεσίες διακρίβωσης θα είναι σύμφωνες με την
οδηγία EURAMET/cg-18 ver.4. Στη διακρίβωση θα συμμετέχουν διακριβωμένα πρότυπα βάρη.
Θα πρέπει να γίνει πλήρης σειρά ελέγχων (φόρτωση – εκφόρτωση μαζών,
γραμμικότητα/υστέρηση, επαναληψιμότητα, εκκεντρότητα), καταγραφή μετρήσεων, ειδική
σήμανση (PANMETRO) και τέλος έκδοση πιστοποιητικού διακρίβωσης σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.
4. Επεμβάσεις σε περίπτωση βλαβών/φθορών
Σε περιπτώσεις έκτακτων δυσλειτουργιών, φθορών ή ζημιών που προκύπτουν κατά τη
λειτουργία των γεφυροπλαστιγγών, εκτός των περιοδικών ελέγχων, ο ανάδοχος οφείλει να
προβεί στην άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη
στιγμή της ειδοποίησής του. Επειδή υπάρχει υποψία για ελαττωματική δυναμοκυψέλη στις
γεφυροπλάστιγγες, δεν είναι σίγουρη η αντικατάστασή της, συνεπώς ο φορέας δεν είναι
υποχρεωμένος να προβεί στην επισκευή τους. Στην περίπτωση, όμως, που εντοπιστούν βλάβες
στις δυναμοκυψέλες μετά τις υπηρεσίες διακρίβωσης που θα πραγματοποιηθούν και εφόσον
κριθεί απαραίτητη η αντικατάστασή τους, έπειτα από γνωμοδότηση της καθ’ ύλην αρμόδιας
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υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθούν οι υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στον Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό.
Τα ανταλλακτικά για την επισκευή θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, συμβατά, γνήσια και θα
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του αναδόχου.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για μια ομάδα ή για περισσότερες.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Θωμάς Φορόζογλου
ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Β΄ Βαθμου

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Διοίκησης Επίβλεψης
Τεχνικών Έργων-Τεχνικών
Μελετών Προμηθειών και

Υπηρεσιών Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Ιωάννης Σαββίδης
ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Α΄ Βαθμου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη

Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Αλεξάνδρα Τάτση
Δρ. Χημικός Μηχανικός

Α’ Βαθμού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 236100
FAX .: 2311 236100
E-mail : info@fodsakm.gr

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Αρ.Μελέτης : 32/2022
Προϋπολογισμός: 16.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι. Εκτιμώμενη αξία, πλέον ΦΠΑ 16.800,00 € και με ΦΠΑ 24%:
20.832,00 €.

Διάρκεια Σύμβασης: 9 μήνες από την υπογραφή της.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της μελέτης έχει προκύψει με βάση τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου
βρίσκονται ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ο ΣΜΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης και το ΚΔΑΥ Ταγαράδων (οι
οποίοι στο σύνολό τους βρίσκονται σε περιοχές εκτός πολεοδομικών συγκροτημάτων και
χαρακτηρίζονται ως ανθυγιεινοί χώροι), τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, αλλά και την
εξειδικευμένη υπηρεσία.

Είδος Τμχ Τιμή Μονάδας € Αξία €

Υπηρεσίες διακρίβωσης γεφυροπλάστιγγας
(σύμφωνες με την τεχνική οδηγία EURAMET/cg-18
ver.4)

6 1.600,00 € 9.600,00 €

Φ.Π.Α. 24%
2.304,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 11.904,00 €

CPV: 50433000-9 Υπηρεσίες Βαθμονόμησης
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Είδος Τμχ Τιμή Μονάδας € Αξία €

Αντικατάσταση δυναμοκυψέλης Τύπου CANISTER
IP68 60TN ΧΥΤΑ Μαυροράχης 3 1.200,00 3.600,00

Αντικατάσταση δυναμοκυψέλης (Reverse CSP-M
100ΤΝ) ΣΜΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης 2 1.200,00 2.400,00

Αντικατάσταση δυναμοκυψέλης Τύπου ES 10x3 M4
ΚΔΑΥ Ταγαράδων

1 1.200,00 1.200,00

Μερικό Σύνολο 7.200,00

Φ.Π.Α. 24% 1.728,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.928,00

CPV: 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ:

20.6262.007 Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση στις γέφυρες του ΠΣ ΦοΔΣΑ ΚΜ

Το κόστος (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό
για το οικονομικό έτος 2023 κατά 20.832,00 €.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Θωμάς Φορόζογλου
ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Β΄ Βαθμου

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Διοίκησης Επίβλεψης
Τεχνικών Έργων-Τεχνικών
Μελετών Προμηθειών και

Υπηρεσιών Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Ιωάννης Σαββίδης
ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Α΄ Βαθμου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη

Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Αλεξάνδρα Τάτση
Δρ. Χημικός Μηχανικός

Α’ Βαθμού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της σύμβασης

Η συγγραφή αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση και τη
διακρίβωση των γεφυροπλαστιγγώνστοΧΥΤΑΜαυροράχης,στοΣΜΑΔυτικής Θεσσαλονίκης και
στο ΚΔΑΥ Ταγαράδων.
Οανάδοχος θα αναδειχθεί με κριτήριο την πλέον συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.
Σύμφωνα με το Άρθρο 105 του Ν.4412, μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Ηυπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον οικονομική προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Ηισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει χρονικήδιάρκεια
για 9 μήνες από την υπογραφή της.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
1. Το Ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
2. Το Ν. 2859/2000 (Α’248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», πλην των παραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της παρ.9, της παρ.10 του
άρθρου 209 της παρ.5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 257, της
παρ.7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268,
4. Την εγκύκλιο 2 με αριθμ.πρωτ.2037/11-1-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με την εφαρμογή
των διατάξεων του Ν.3463/2006,
5. Το Ν. 3548/2007 (Α’68) Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις,
6. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» πλην της περίπτωσης β’ της παρ.VII του
άρθρου 172, της παρ.8 του άρθρου 194 και της παρ.5 του άρθρου 196,
7. ΤοΝ.3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
΄΄Προγραμμα Διαυ γεια και α λλες διατα ξεις»,
8. Το Ν. 4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίου Συμβάσεων.»,
9. Το Ν. 4129/2013 (Α’52) «Κύρωση του κώδικα Νόμων για το ελεγκτικό συνέδριο»,
10. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013) «Εθνικό σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» πλην των άρθρων 1 έως 4 και 6 έως
9,
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11. Το Ν. 4250/2014 (Α’74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1της παρ. Ζ
του Ν. 4152/2013 (Α’107) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της
16/02/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές,
12. Το Ν. 4270/2014 (Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
13. Το π.δ 28/2015 (Α’34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία»,
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με το Ν.4782/2021,
15. Το ΠΔ 80/2016 (Α’145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την απόφαση
…………………… της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟ 3ο
Χρόνος υποβολής των παραδοτέων

Η υποβολή των παραδοτέων θα γίνει:
Με την υπηρεσία (εφαρμογή) που θα παράσχει ο ανάδοχος θα καταθέτει όλα τα σχετικά
πιστοποιητικά (Κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025) για τη διακρίβωση της σύμφωνα με το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης, εντός μιας εβδομάδας από την παροχή της υπηρεσίας.
Ηισχύς της σύμβασης θα είναι για 9 μήνες από την υπογραφή της.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Παραλαβή &Πληρωμή παρεχόμενων υπηρεσιών

1. Ηπαραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής,
που συγκροτείται σύμφωνα με τα άρθρα 219 και 221 του Ν.4412/2016, (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-
2016) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 και την παρ. 3 άρθρο 142 του Ν.4782/21 και το
άρθρο 108 του Ν.4782/21.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις
της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τιςπαραγράφους 3 και 4.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης
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και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες.

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο
παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται
ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει
τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 4% της συνολικής
συμβατικής αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της
υπηρεσίας ή σεπερίπτωση που η παροχή υπηρεσιών είναι διαιρετή, αποδεσμεύεται σταδιακά,
κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του τμήματος που παραλήφθηκε οριστικά.

Άρθρο 6ο
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξήςπροϋποθέσεις:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το
αρμόδιο όργανο.
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β)Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα παραδοτέα.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 7ο
Τρόποςπληρωμής

Ηπληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή
των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή. Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα
πραγματοποιηθεί ολοκληρωτικά με την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Στο
ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. Ως
προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 200 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
102 του Ν. 4782/21 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια
υπηρεσία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Το ποσό της
οικονομικής προσφοράς θα είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.
Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχοπράξη
ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές
των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων».

Νόμισμα αμοιβής Παρόχου

Τα τιμολόγια του ανάδοχου για την αμοιβή του, καθώς και οι πληρωμές που θα
διεκπεραιώνονται από τον φορέα, θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ (€) και σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 8ο
Επίλυση διαφορών

Οιδιαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις. Αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 9ο
Έκπτωσηαναδόχου – Διάλυση σύμβασης

1. Οανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, (ΦΕΚ Α΄ 147/08-
08-2016) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 και την παρ. 3 άρθρο 142 του Ν.4782/21, β)
στηνπερίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:

β1) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και β2)
αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη
των παρατάσεων.
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2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής
υπηρεσιών κατά την περίπτωση β' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον
ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και
ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.
Αν η προθεσμία,που τέθηκε με την ειδική όχληση,παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση
προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι
παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του
Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 και την παρ. 3
Άρθρο 142Ν. 4782/2021.

Άρθρο 10ο
Λήξη της Σύμβασης -Παραλαβή του αντικειμένου των υπηρεσιών

Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με το πρωτόκολλο παραλαβής των υπηρεσιών του
ανάδοχου που εκδίδεται από την επιτροπή παραλαβής και την προβλεπόμενη έγκριση αυτού,
όπου βεβαιώνεται ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις (τα παραδοτέα)
εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης (ισχύς σύμβασης: 9 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης).

Άρθρο 11ο
Αστική και ποινική ευθύνη του Αναδόχου

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόμενη καταβολή αποζημιώσεων
έχοντας και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση των
υπηρεσιών, ακόμη και αν αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη αυτού αλλά σε
τυχαίο γεγονός.
Όσες επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις κλπ προκύπτουν λόγω της εκτέλεσης της υπηρεσίας (πχ
πρόσθετες εγγυητικές επιστολές, πρόστιμα κλπ)θα βαρύνουν τον Ανάδοχο της υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς την Αναθέτουσα Αρχή και ευθύνεται
προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ατυχήματα και
αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως
προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία του κλπ., σε πρόσωπα
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ή σε ξένη ιδιοκτησία (Δημοσίου, ή τρίτων), αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του
Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής
Μακεδονίας.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που
προβλέπονται από τη νομοθεσία για την αποφυγή ατυχημάτων σε προσωπικό και ζημιών σε
εξοπλισμό.

Άρθρο 12ο
Τόπος παράδοσης

ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ΣΜΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης, ΚΔΑΥ Ταγαράδων.

Άρθρο 13ο

Παρακολούθηση της Σύμβασης

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για
όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης
και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου.

2. Ηαρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που
η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την
παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.
Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται
και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της
σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου
της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της
σύμβασης.Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει
έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στηνεκτέλεση της σύμβασης.

4. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο
οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία
που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον
επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των
όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν
αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο
ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν
στοιχειό για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
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Άρθρο 14ο
Ουσιώδεις απαιτήσεις

Γενικά οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαραβίαστες εκτός εάν
αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Θωμάς Φορόζογλου
ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Β΄ Βαθμου

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Διοίκησης Επίβλεψης Τεχνικών

Έργων-Τεχνικών Μελετών
Προμηθειών και Υπηρεσιών
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Σαββίδης
ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Α΄ Βαθμου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη

Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Αλεξάνδρα Τάτση
Δρ. Χημικός Μηχανικός

Α’ Βαθμού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 236100
FAX .: 2311 236100
E-mail : info@fodsakm.gr
Web Site: https://fodsakm.gr

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Αρ.Μελέτης : 32/2022
Προϋπολογισμός: 16.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του υποψήφιου …………………………………………………………………………………………………….., με έδρα
………………………..., οδός …………………………………………, αριθμός ……, τηλέφωνο ……………………, φαξ
………..…… email………………………….
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους
αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά.

Είδος Ποσότητα Κόστος € Σύνολο €

Υπηρεσίες διακρίβωσης γεφυροπλάστιγγας
(σύμφωνες με την τεχνική οδηγία EURAMET/cg-
18 ver.4) (ΚΔΑΥ Ταγαράδων)

1

Αντικατάσταση δυναμοκυψέλης Τύπου ES 10x3
M4 (ΚΔΑΥ Ταγαράδων)

1

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία……./…../202.. Ο προσφέρων

Υπογραφή

Σφραγίδα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 236100
FAX .: 2311 236100
E-mail : info@fodsakm.gr
Web Site: https://fodsakm.gr

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Αρ.Μελέτης : 32/2022
Προϋπολογισμός: 16.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του υποψήφιου …………………………………………………………………………………………………….., με έδρα
………………………..., οδός …………………………………………, αριθμός ……, τηλέφωνο ……………………, φαξ
………..…… email………………………….
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους
αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά.

Είδος Ποσότητα Κόστος € Σύνολο €

Υπηρεσίες διακρίβωσης γεφυροπλάστιγγας
(σύμφωνες με την τεχνική οδηγία EURAMET/cg-
18 ver.4) (ΧΥΤΑ Μαυροράχης)

3

Αντικατάσταση δυναμοκυψέλης Τύπου
CANISTER IP68 60TN (ΧΥΤΑΜαυροράχης)

3

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία……./…../202.. Ο προσφέρων

Υπογραφή

Σφραγίδα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 236100
FAX .: 2311 236100
E-mail : info@fodsakm.gr
Web Site: https://fodsakm.gr

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Αρ.Μελέτης : 32/2022
Προϋπολογισμός: 16.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του υποψήφιου …………………………………………………………………………………………………….., με έδρα
………………………..., οδός …………………………………………, αριθμός ……, τηλέφωνο ……………………, φαξ
………..…… email………………………….
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους
αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά.

Είδος Ποσότητα Κόστος € Σύνολο €

Υπηρεσίες διακρίβωσης γεφυροπλάστιγγας
(σύμφωνες με την τεχνική οδηγία EURAMET/cg-
18 ver.4) (ΣΜΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης)

2

Αντικατάσταση δυναμοκυψέλης (Reverse CSP-M
100ΤΝ) (ΣΜΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης)

2

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία……./…../202.. Ο προσφέρων

Υπογραφή

Σφραγίδα
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