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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Προμήθεια μεταχειρισμένων 
ντιζελοκίνητων αστικών λεωφορείων» π.δ. 900.000,00 €

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη:
- το άρθρο εικοστό ένατο παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
90/01.05.2020 τεύχος A’), όπως αυτή κυρώθηκε με τον Ν.4690/20 άρθρο 25 (ΦΕΚ 
104/30.05.2020 τεύχος Α’),
- την προγραμματική σύμβαση με τον Ο.Α.Σ.Θ., που εγκρίθηκε με την 301-10/5/2020 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- την απόφαση 450-29/05/2020 - ΑΔΑ: ΩΖ7ΥΩΡ5-Η05 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία : 
«α) Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν.4412/2016, το άρθρο 10 παρ.3α 
και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του”(ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) και το άρθρο 29 παρ.1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα” (ΦΕΚ 90/τεύχος Α΄/11-5-2020), για την “Προμήθεια 
ντιζελοκίνητων αστικών λεωφορείων από τον Δήμο π.δ. 900.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%” λόγω του κατεπείγοντος
β) Εγκρίνει τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας που 
περιλαμβάνονται στην Μελέτη με αριθμό 26/2020 της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & 
Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και συντάχθηκαν από τον ΟΑΣΘ.
γ)Ορίζει ότι η απαιτούμενη πίστωση των 900.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.7132.10.01 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ” θα καλυφθεί από την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
(εφαρμογή του άρθρου 10 παρ.3β της ΠΝΠ).
δ)Συγκροτεί Ειδική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του 
άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την “Προμήθεια 
ντιζελοκίνητων αστικών λεωφορείων από τον Δήμο π.δ. 900.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%,
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προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 
παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του”(ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) για την ανάθεση «Προμήθεια 
μεταχειρισμένων λεωφορείων αστικού τύπου», ως κάτωθι :

α/α Περιγραφή Ποσότητα Τιμή μονάδος € Σύνολο €

1 Προμήθεια ντιζελοκίνητων αστικών 
λεωφορείων 50 11.515,50 575.775,00

- την απόφαση 610-15/07/2020 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε 
η 450-29/05/2020 Α.Ο.Ε., ως προς το σκέλος (2) που αφορά την έγκριση των ειδικών όρων 
και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας των λεωφορείων που περιλαμβάνονται 
στην υπ.αριθμ. 26/2020 μελέτη της ΔΑ&ΔΑΑ που συντάχθηκε από τον ΟΑΣΘ.

Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ'αριθμ.26/2020 μελέτη, είναι η «Προμήθεια 
ντιζελοκίνητων αστικών λεωφορείων»

Η προμήθεια κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) : 34121100-2 Λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών

Η ολοκλήρωση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση θα οδηγήσει στη 
σύναψη ενός (1) συμφωνητικού με οικονομικό φορέα.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε Εννιακόσιες Χιλιάδες ευρώ (900.000 €)

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής και 
ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης

Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν την προσφορά τους στο συνημμένο υπόδειγμα 
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Εγγυητική συμμετοχής : δεν απαιτείται



Σελίδα 3 από 4

Εγγυητική καλής εκτέλεσης : Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να καταθέσει: «Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα καλύπτει τον χρόνο παράδοσης συν έναν(1) 
μήνα. π.χ. αν είναι ο χρόνος παράδοσης είναι πέντε (5) μήνες, τότε η διάρκεια της 
εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα είναι 5+1=6μήνες.

Τεχνική προσφορά: Προς συμμόρφωση των τεχνικών απαιτήσεων θα κατατεθούν τα 
οριζόμενα στους ειδικούς όρους και την τεχνική προσφορά.

Λόγοι αποκλεισμού :
 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 οικονομικός 
φορέας οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του και τα παρακάτω 
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
- Ασφαλιστική ενημερότητα 
- Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ (Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ, σχετικά με πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο(2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.)
- Αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, εφόσον απαιτείται

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, 
αυτά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

    • Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13.04.2020 
τεύχος A’): «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και συγκεκριμένα το Άρθρο 
τεσσαρακοστό πρώτο «Κατ΄ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων» οι 
οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν σε αντικατάσταση των απαιτούμενων 
παραπάνω δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 - υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που 
προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 
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προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η 
σύμβαση.
Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα ότι: 
σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 και 4 της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’)
α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής μου στη διαδικασία, 
β) εξακολουθούν να πληρούνται όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται 
στην οικεία διακήρυξη, 
γ) θα προσκομιστούν τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και
δ) η εκκαθάριση και εξόφληση δεν θα υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη 
νομοθεσία.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά σας 
(τεχνική - οικονομική) και τα ανωτέρω δικαιολογητικά (τεχνικής προσφοράς και λόγοι 
αποκλεισμού), μέχρι τις 22-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Μελετών και 
Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης 
Αστικών Απορριμμάτων, Ποσειδώνος 60Α, Πυλαία Τ.Κ. 55 134, 2ος όροφος, αρμόδιος 
υπάλληλος Π.Βοΐδης τηλ. 231331 8838

Συνημμένα:
- Τεχνικές Προδιαγραφές/Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
- Υπεύθυνη δήλωση ΣΕΠΕ
- Υπεύθυνη δήλωση (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’)
- Υπεύθυνη δήλωση Τεχνικών

Εσωτερική διανομή
- Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης
Αστικών Απορριμμάτων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ



Ακριβές Αντίγραφο
∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων - ∆03
Chatziioannou Nikos
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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