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  Θεσσαλονίκη  03/03/2023 

Αρ. πρ. 4411 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΩ 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: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ», 
Αριθμός αναφοράς: 28/2022 
Ο τόπος κατασκευής είναι στη Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας, Π.Ε. Χαλκιδικής. NUTS: EL527 
Χαλκιδική 

Κωδικοί CPV:45232470-7-(Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων) 

 

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου: 

Το έργο αφορά στην κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής για την ομαλή λειτουργία του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Νέας Προποντίδας.  

Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή του έργου είναι οι ακόλουθες: 

• έργα διαμόρφωσης του γηπέδου όπου θα κατασκευαστούν τα έργα, 

• έργα υποδομής (Διαμόρφωση Χώρου Εισόδου, Οικίσκου Ελέγχου, Δεξαμενή Πλύσης – Ύδρευσης – 
Πυρόσβεσης, Δεξαμενή Λυμάτων, πύλη εισόδου - περίφραξη), 

• έργα διαχείρισης όμβριων υδάτων 

• Η/Μ εγκαταστάσεις (Εγκατάσταση Ύδρευσης, Εγκατάσταση Αποχέτευσης Λυμάτων, Εγκατάσταση 
Πυροπροστασίας, Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση, Αντικεραυνική προστασία, Εγκατάσταση Θέρμανσης-
Εξαερισμού-Κλιματισμού), 

• έργα φύτευσης και άρδευσης 

• έργα εσωτερικής οδοποιίας 

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών.  

 

Στο αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια του απαιτούμενου 
εξοπλισμού που θα συνοδεύει τα έργα. 

 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για λόγους εξασφάλισης της 
ασφαλούς και βέλτιστης κατασκευής και λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 

II.Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  504.032,26 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 340.208,95 Ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 61.237,61 Ευρώ 

Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 60.216,98 Ευρώ, που 
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 9.549,38 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 
4412/2016. 

Απολογιστικές εργασίες χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε: 27.813,00 Ευρώ 

Γ.Ε.&Ο.Ε. Απολογιστικών εργασιών: 5.006,34 Ευρώ 

Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016. 
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II.Γ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης.  

 

II.Δ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

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 δέκα χιλιάδων και ογδόντα ευρώ (10.080 ευρώ). 

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, ήτοι μέχρι 27/02/2024. 

 

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. 

 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Α.20.7311.055) 

 

ΙΙΙ Β. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

III.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις 
κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων 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, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 ,5, 6 και 7 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. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, 

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 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που 
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, 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, όπως ισχύει. 

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα 
επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 64 αυτού. 

 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ισχύουν τα ακόλουθα: 

• οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ πρέπει να 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3.β και της παρ. 7.β του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

• οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πρέπει 
να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3.β και της παρ. 7.β του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3.β και της παρ. 7.β του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 
έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται 
στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν 
οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού 
υπεύθυνοι  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΤΜΗΜΑ IV 

Περιγραφή 

IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία  

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 

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

Ημερομηνία: 28/03/2023, 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: Δέκα (10) (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)  

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών  

Ημερομηνία: 03/04/2023, 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: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) 

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/ 
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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 

 

 
Θεσσαλονίκη 03.03.2023 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
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