
 
 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ     Νο  50/2015 

 

 

 

 

''∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆.Θ.'' 

∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. 

 

 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  199.075,50 € ΜΕ ΦΠΑ 

(  ή 161.850,00  € χωρίς Φ.Π.Α. ) 

 

 

 

 

 

 

 

           ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  ΙΟΥΝΙΟΣ  2015                                                        

 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ.-ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ -ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ - ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Τηλ. 2313317546 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    50/2015 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης». 

2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/Α΄/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

3. Το Ν. 3463/2006 “Περί κυρώσεως του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα”. 

4. Την υπ’αριθµ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/τεύχος Β΄/11-8-2010) Απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε την οποία για ποσά άνω των 60.000,00 € 

χωρίς Φ.Π.Α. διενεργείται τακτικός διαγωνισµός. 

5. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) “Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις”. 

6. Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

Ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις” 

και ειδικότερα την υποπαράγραφο ΣΤ.20 του άρθρου 1 “Εφαρµογή Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων” που αντικατέστησε την παρ.1 του 

άρθρου 8 του Ν.4155/2013. 

7. Την υπ'αριθµ. Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”. 

8. Την µε Αριθµ. Πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα 

«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

9. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) για τη σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Αρχείου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

10. Το άρθρο 1 παρ. Ζ΄ (προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 

στις εµπορικές συναλλαγές) υποπαράγραφος Ζ.5 (Συναλλαγές µεταξύ των 

επιχειρήσεων και ∆ηµοσίων Αρχών-Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) του Ν.4152/2013 

(ΦΕΚ 107/τεύχος Α΄/9-5-2013). 

11. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Τεύχος Α΄/26-3-2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις- 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου 

Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

12. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Τεύχος Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών 



και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 157 «Εγγυήσεις», όπως ισχύει από 

8/8/2014. 

13. Την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(Α.Ε.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4030/2011 και ισχύει. 

14. Την  Κ.Υ.Α. 21017/84 (ΦΕΚ 1287/Β/30.06.2009), σχετικά µε τη διαχείριση 

αµιαντούχων αποβλήτων, τα οποία ο ∆ήµος δεν δύναται να συλλέγει και να 

διαχειρίζεται. 

15. Το Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

16. Το Ν. 3854/2010 «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση 

των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες 

διατάξεις.» 

17. Την ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003 (ΦΕΚ 1909/Β): «Μέτρα και όροι για τη 

∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 

∆ιαχείρισης» 

18. Την υπ’ αριθµ.593/04-05-2015 Α∆Σ  : Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού  και την  

υπ’ αριθµ.1087/24-06-2015 ΑΟΕ για την  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

19. Την  878/2015 Απόφαση ∆ηµάρχου για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην 

Αντιδήµαρχο Οικονοµικών  κ. Γεωργία Ρανέλλα. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, µε σφραγισµένες 

προσφορές, για την ανάθεση εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών : 

“∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ”,  της ∆/νσης Ανακύκλωσης και  ∆ιαχείρισης  Αστικών  Απορριµάτων, 

βάσει του Π.∆. 28/80, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη σε τιµή προσφορά.  

 

Άρθρο 1 

Όργανο, τόπος, τρόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος από την αρµόδια 

Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού, που ορίστηκε µε την 

υπ’αριθµ. 666/2015 Α.Ο.Ε. 

 
Ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης στο 

Τεύχος ∆ιακηρύ- 

ξεων ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΦΕΚ) 

 

Ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης 

στον 

Ηµερήσιο 

Τύπο 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 
∆ιαδικτυακή πύλη : 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

σε ΕΥΡΩ,  µε 

το ΦΠΑ 23% 

 

24-07-2015 30,31/7 & 2/8/2015 31/7/2015  199.075,50   € 

 



Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά από την   

21/8/2015, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 08.00΄π.µ., µέχρι την 27/8/2015, ηµέρα 

ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13.00΄. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών   :  4 (τέσσερις) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.µ. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία, µέσω 

του Συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. 

Π1/2390/2013. 

Άρθρο 2 

Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 199.075,50  €    

€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (ή  161.850,00 €  χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα 

βαρύνει  τον Κ.Α. “20/6279.03.01” του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού 

του  ∆ήµου έτους 2015 : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

20: ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, 

από ίδιους πόρους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.. 

 

Άρθρο 3 

∆εκτοί στο διαγωνισµό-Προϋποθέσεις συµµετοχής 
1. ∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι ασχολούνται νόµιµα µε τις ζητούµενες 

εργασίες  και διαθέτουν συνεργεία,  προσωπικό και εξοπλισµό εξειδικευµένο στην 

παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων κατεδάφισης, είναι 

εγγεγραµµένοι στα οικεία επιµελητήρια για τις συγκεκριµένες εργασίες και 

δοιαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. 

2. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής : 

α. Έλληνες 

β. Αλλοδαποί 

γ. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

δ. Συνεταιρισµοί 

ε. Ενώσεις/κοινοπραξίες 

3. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δεν πρέπει να 

απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη 

διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. 

4. α. Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

πρέπει να διαθέτουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό Σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ-∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Η ψηφιακή υπογραφή χορηγείται από πιστοποιηµένη προς τούτο αρχή και πρέπει να 

είναι σκληρής αποθήκευσης, δηλαδή να δηµιουργείται µέσω Ασφαλούς ∆ιάταξης 

∆ηµιουργίας Υπογραφής (USB token). Ο κατάλογος των αρχών, που παρέχουν 

ψηφιακή υπογραφή αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων   

http:/www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/ 

DigitalSignatures/SupervisedList.html. 

β. Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους, παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες, αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του συστήµατος και 

ταυτοποιούνται ως εξής : 



• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων, που αυτοί κατέχουν 

από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 

Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 

από το ανωτέρω Τµήµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

οι οποίοι δεν διαθέτουν Ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), 

αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΑΠ 

(VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των 

διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τµήµα της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας : 

-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη,µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική, 

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος-

µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται 

η εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό Μητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών 

(3) εργάσιµων ηµερών σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρµόδια υπηρεσία. 

γ. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τη χρήση 

ψηφιακής υπογραφής, χορηγούµενης από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής. 

δ. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης 

λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασµού του. 

Άρθρο 4 

Συµβατικά στοιχεία 
Στοιχεία για την προσφορά, που θα προσαρτηθούν σ' αυτήν είναι : 

1) Η παρούσα διακήρυξη 

2) Η τεχνική περιγραφή και οι προδιαγραφές (φύλλο συµµόρφωσης στις Τ.Π). 

3) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

4) Το έντυπο παρακολούθησης µη επικίνδυνων αποβλήτων 

5) Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

6) Η προσφορά του µειοδότη 

7) Τα από το διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία των εργασιών 

που θα δοθούν µε την προσφορά. 

Άρθρο 5 

Προσφορές 
1. ∆εκτές γίνονται µόνον οι προσφορές που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών, που 

αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και όχι σε επιµέρους τµήµατά του. 

2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

4. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον εξάµηνη. 

5. Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δεν γίνονται δεκτοί. 



6. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισµού είναι ελλιπείς, υπό 

αίρεση ή συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος 

διαγωνισµού, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

7. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους 

θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει 

να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του 

Συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση, θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. 

Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία 

του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 

διαγωνιζοµένου. 

8. Οι προσφορές (στην έντυπη µορφή τους και όπως αποτυπώνονται στο αρχείο.pdf) 

δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λπ. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

9. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει 

τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο 

προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς, που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά 

την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνον όταν ζητούνται από 

την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της 

υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 

Άρθρο 6 

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

1. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013, στην Υ.Α. 

Π1/2390/2013 και στο Π.∆. 28/80. 

2. Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

α. Ένας υποφάκελος (κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα) µε την 

ένδειξη “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά”, στον οποίο 

υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο της 

υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς. 

Συγκεκριµένα στον υποφάκελο αυτό περιλαµβάνονται : 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 



αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης σε αρχείο .pdf,  σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο Ν.4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν σε έντυπη µορφή 

εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. 

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, που διενεργεί το 

διαγωνισµό (προκειµένου να παραδοθούν στην αρµόδια επιτροπή διενέργειας-

αξιολόγησης του διαγωνισµού), µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους 

έχοντες την υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής. 

Επισηµαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής ή άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου “δικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική προσφορά”, που έχουν υποβληθεί 

µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτείται να προσκοµισθούν εντύπως στην 

αναθέτουσα αρχή, εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 

οικονοµικό φορέα (προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή. Ενδεικτικά, τέτοια στοιχεία θεωρούνται η εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής, πιστοποιητικά που εκδίδονται από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα δηµόσια έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων, 

ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 

εγγράφων, που έχουν προηγουµένως µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε 

περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρµόδια δηµόσια αρχή 

(άρθρο 1 του Ν.4250/2014). Εξαιρούνται της µετάφρασης το ISO 9001:2008 ή 

µεταγενέστερο. 

Τεχνική προσφορά 
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του Συστήµατος. Στη συνέχεια, το Σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε 

µορφή .pdf,  το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων, που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του υπογεγραµµένου ψηφιακά ηλεκτρονικού 

αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος, ο οικονοµικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς 

που αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης σε αρχείο.pdf, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Ν.4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς 

του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και 

προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Τα δικαιολογητικά 

προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, που διενεργεί το διαγωνισµό 

(προκειµένου να παραδοθούν στην αρµόδια επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης του 

διαγωνισµού) µε διαβιβαστικό, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα 

δικαιολογητικά. 



Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους 

έχοντες την υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής. 

Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς ή άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου “ δικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική προσφορά” που έχουν υποβληθεί 

µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτείται να προσκοµισθούν εντύπως στην 

αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 

οικονοµικό φορέα (προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή. Ενδεικτικά, τέτοια στοιχεία θεωρούνται πιστοποιητικά που εκδίδονται από 

δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) θα πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραµµένα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία είναι αληθή και ακριβή. 

β. Ένας υποφάκελος (κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα) µε την 

ένδειξη “Οικονοµική προσφορά”, στον οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική 

προσφορά του οικονοµικού φορέα (προµηθευτή). 

Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του Συστήµατος. Στη συνέχεια, το Σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο σε µορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του υπογεγραµµένου ψηφιακά 

ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν 

έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος, ο 

οικονοµικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες 

θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή που προκύπτει µετά την αφαίρεση 

του ποσοστού έκπτωσης, που προσφέρουν επί της  προϋπολογισθείσας τιµής. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι το 

ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

3. Αποδεικτικό υποβολής 
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

 

Άρθρο 7 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική προσφορά 

Α) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το 

πολύ ένα (1) µήνα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Οι 

υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 πρέπει να φέρουν ως ηµεροµηνία σύνταξης, την 

προηγούµενη της ηµεροµηνίας υποβολής της προσφοράς στο Σύστηµα. Εφόσον οι 

προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης, υπογεγραµµένη ψηφιακά από τον προµηθευτή που 

πρόκειται να εκπροσωπηθεί στο διαγωνισµό. 

΄Ολοι οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού : 



1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου στο οποίο να είναι εγγεγραµµένοι οι 

διαγωνιζόµενοι, ισχύος την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

2. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) του διαγωνιζόµενου ότι έλαβαν 

πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 

τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καµία αναγραφή, η 

οποία θα τροποποιεί τους όρους του διαγωνισµού. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) ότι δεν έχει 

αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό 

παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) η οποία θα 

αναφέρει τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους 

υποχρεούται στην καταβολή εισφορών και ότι δεν απασχολεί ούτε πρόκειται να 

απασχολήσει καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό. 

5. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 2% επί της προϋπολογισθείσας από την 

υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. επτάµηνης ισχύος (για το σύνολο των εργασιών 

ποσό  3.237,00- τρεις χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά € ). 

6. Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζόµενου από την αρµόδια εφορία. 

7. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που 

είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι 

µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής 

ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση 

του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων 

την ΕΠΕ & ΑΕ θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη 

κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός 

οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή 

τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε τη χώρα στην οποία έχει 

την έδρα της. 

Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δε θεωρείται από 

αρµόδια αρχή τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση 

προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η 

επιχείρηση µε την οποία βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. 

Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε 

υπεύθυνη δήλωση. 

8. Βεβαίωση του Τµήµατος Ταµείου της ∆/νσης Οικονοµικής και Ταµειακής 

∆ιαχείρισης ότι δεν υφίσταται καµία οφειλή τους προς το ∆ήµο Θεσσαλονίκης από 

οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισµού της οφειλής τους. 

9. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να 

προκύπτει ότι:  

-∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό.  

-∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης  και πτωχευτικού συµβιβασµού.  

    -∆εν έχει λυθεί η εταιρία. 

10. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ, που θα πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει ο ανάδοχος για τις εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, 



διαλογής, επεξεργασίας ή αξιοποίησης των αποβλήτων κατεδάφισης, στην οποία θα 

περιλαµβάνονται οι τύποι κατά ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) και οι 

ποσότητες αποβλήτων που µπορούν να υποβληθούν σε εργασία διαχείρισης, όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

11. Για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ ο ανάδοχος οφείλει να είναι συµβεβληµένος µε 

εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

12. Καταχώρηση στο µητρώο φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, για τη 

διαχείριση των Αµιαντούχων αποβλήτων, που τηρεί η αρµόδια Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (κοινή υπουργική απόφαση 13588/725/2006) ή ο 

Ανάδοχος να είναι  συµβεβληµένος µε φορέα, ο οποίος είναι καταχωρηµένος στο 

παραπάνω µητρώο. 

13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (ΑΜΠ) από το ΥΠΕΚΑ. Βάσει του  Ν. 

2939/01, άρθρο 15, 17, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3854/10, άρθρο 5 παρ. 3, 9, 

καθώς και του Ν. 4042/12, ΚΥΑ 23615/651/ΕΕ.103/2014, περί Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΑΗΕΕ), ο ανάδοχος πρέπει να είναι συµβεβληµένος µε 

εγκεκριµένο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ (ΣΣΕ∆) για την 

εκτέλεση των σχετικών εργασιών συλλογής αποβλήτων και να διαθέτει ΑΜΠ από το 

ΥΠΕΚΑ. 

14. Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 για εργασίες διαχείρισης µη επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων ή 14001:2004 ή εφάµιλλο, ανώτερο αυτού. 

ς στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θεωρείται ο µέσος ετήσιος κύκλος  

 

Ειδικά ισχύει : 
Α. ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
 Οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού τους 

Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να 

υποβάλλει : 

1. ΦΕΚ σύστασης. 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δηµοσιευθεί 

όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιηµένου 

καταστατικού. 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευθεί το πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τον 

ορισµό του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας. 

4. Πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρίας, µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή της στο 

διαγωνισµό για την ανάληψη της δηµοπρατούµενης εργασίας και ορίζεται 

συγκεκριµένο άτοµο στο οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά µε το διαγωνισµό έγγραφα 

και µόνον εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) 

να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης και της 

προσφοράς και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά. 

Επίσης, να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι της αναθέτουσας αρχής για όλα τα 

ζητήµατα που σχετίζονται µε τη σύµβαση, συµµετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε 

συναντήσεις µε τα αρµόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της σύµβασης 

όργανα της αναθέτουσας αρχής. 

Β. ΓΙΑ ΤΙΣ Ο.Ε. και Ε.Ε. 
 Οι Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, το οποίο οφείλει να υποβάλλει : 

1. Αντίγραφο καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 



 Σε περίπτωση εγκατάστασης των εταιριών στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 

σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένες. 

 Σε περίπτωση ηµεδαπών ή αλλοδαπών νοµικών προσώπων, τα  

δικαιολογητικα και την υποχρέωση προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος 

εκπρόσωπος της συµµετέχουσας εταιρίας, ο οποίος προσκοµίζει και  επίσηµο 

έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του ως νόµιµου εκπροσώπου της 

εταιρίας. 

Γ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ 
 Σε περίπτωση συµµετοχής συνεταιρισµών : 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.  

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να 

προκύπτει ότι:  

-δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό.  

-δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού.  

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που 

είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι 

µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισµός κοινωνικής 

ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση 

του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων 

την ΕΠΕ & ΑΕ, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη 

κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός 

οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή 

τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε τη χώρα στην οποία έχει 

την έδρα της. 

Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δε θεωρείται από 

αρµόδια αρχή  τότε  ο συµµετέχων  πρέπει  να  υποβάλλει  µαζί  µε  την κατάσταση 

προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η 

επιχείρηση µε την οποία βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. 

Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε 

υπεύθυνη δήλωση.  

5. Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζόµενου από την αρµόδια εφορία. 

∆. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ. 
 Όταν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία οφείλει να υποβάλλει : 

1. Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 

2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από την 

οποία να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους στην 

Ένωση/Κοινοπραξία και στο διαγωνισµό. 

3. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου : 

-Να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία 



-Να αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια το µέρος των 

εργασιών (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς 

-Να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των 

µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας 

-Να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την 

εκτέλεση των εργασιών 

-Να ορίζεται (µε συµβολαιογραφική πράξη η οποία επίσης προσκοµίζεται) κοινός 

εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο 

διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της 

έναντι της αναθέτουσας αρχής. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, 

µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το 

χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Αν η ανικανότητα 

προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να 

έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσής της µε την ίδια τιµή και όρους. Και στις 2 

περιπτώσεις τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η 

αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της Ο.Ε. ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει 

κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από 

µία εταιρίες, ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο 

φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση 

αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις 

προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετέχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν 

µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρίας που 

συµµετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε 

άλλο τρόπο αµοιβής. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά 

ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να 

αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη 

χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 

αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη ψηφιακά. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΧΥΕΙ : 
Ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν 

σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται : 

•••• Από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή  

•••• όταν πρόκειται για εταιρεία από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,  

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 

θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 

που εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας, που είναι 

εγκατεστηµένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο 

αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύµατος που τα εκδίδει και να 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν 

εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που 



αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω 

κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 

Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του 

Ν.1599/1986, όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον 

αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε 

Υ.∆. του Ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν 

προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα 

επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης 

Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων, που κατά παράβαση των 

Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

  

Β.  Η Τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνει : 
1. Πλήρη περιγραφικά και τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων εργασιών και 

τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας, εφόσον αυτά υπάρχουν. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) ότι :  

α. οι εργασίες θα εκτελεστούν από κατάλληλα εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό, 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και τυχόν οδηγίες  τεχνικών 

εγχειριδίων και  εγγυάται την ποιότητα της εργασίας του. 

β. κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα 

ασφαλείας, ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό και τεχνικό προσωπικό 

εφοδιασµένο µε τις απαραίτητες νόµιµες άδειες και ότι  δεν απασχολούν ούτε κατά το 

χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης 

ανασφάλιστο προσωπικό.  

γ. Ειδικότερα, για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ο υποψήφιος θα πρέπει, σύµφωνα µε 

την ΑΕΠΟ, να µπορεί να διαχειριστεί κατ΄ ελάχιστον απόβλητα τα οποία 

χαρακτηρίζονται από τους κωδικούς ΕΚΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 

κατάλογο (1) της τεχνικής περιγραφής εργασιών της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆.Θ. 

 

Άρθρο 8 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες 

µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.µ., 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 

και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 

ηλεκτρονικών υποφακέλων “δικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά”. 

Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε 

ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 



Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων “∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά”, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων “Οικονοµική 

Προσφορά”, οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών 

που προσφέρθηκαν. 

 

Άρθρο 9 

Αξιολόγηση προσφορών- Ακύρωση - Επανάληψη δηµοπρασίας 
1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί µε βάση τη χαµηλότερη σε τιµή προσφορά, τα 

χαρακτηριστικά της οποίας είναι κατά σειρά κριτηρίων τα εξής : 

α. Η συµµόρφωσή του µε τα οριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

β. Η προσφερόµενη τιµή. 

γ. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 

2. Η κατακύρωση γίνεται στο συµµετέχοντα, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή 

µε βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές όρους 

και προσφέρει τη χαµηλότερη  σε τιµή προσφορά για το συνολο του ενδ/κού 

πρ/σµού. 

3. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές, που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιµή για το 

σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισµού και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών, ο 

ανάδοχος επιλέγεται µε κλήρωση. 

4. Ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 

5. Επανάληψη της δηµοπρασίας επιτρέπεται για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. 

Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερόµενες καµία αξίωση από το ∆ήµο δεν 

µπορούν να προβάλλουν οι διαγωνιζόµενοι για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 

7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της µελέτης απορρίπτεται. 

8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις. 

9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

10. Προσφορά που θα αφορά σε επί µέρους τµήµατα του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή, η δε 

απόφαση κατακύρωσης υποβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας στην Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. 

 

Άρθρο 10 

∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών και δικαιολογητικών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,  η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα 

οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την 

ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα : 



• Οι πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού 

(Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισµού) προβαίνουν στη 

διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών. 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού 

(Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισµού) απευθύνουν αιτήµατα 

στους χρήστες-οικονοµικούς φορείς (προµηθευτές) για παροχή διευκρινίσεων 

και χρήστες-οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά 

περίπτωση προθεσµιών ,που προβλέπονται στη διακήρυξη. 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού 

(Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισµού) συντάσσουν και 

υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών. 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού 

(υπάλληλοι του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής) 

συντάσσουν και υπογράφουν τις κατά περίπτωση αποφάσεις επί της 

αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Οι χρήστες-οικονοµικοί φορείς (προµηθευτές) ενηµερώνονται για την 

αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

 

Άρθρο 11 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα έγγραφα, που παράγονται από το Σύστηµα µε τον 

τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, των 

διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 

1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 

Ν.4155/2013. 

Άρθρο 12 

Χρονική ισχύς προσφορών 
 Οι προσφορές για όλους που έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από τη 

δηµοπρασία θεωρούνται ότι ισχύουν για έξι (6) µήνες, από την ηµεροµηνία του 

διαγωνισµού. 

Κατά το διάστηµα που ισχύουν οι προσφορές ο ∆ήµος µπορεί να καλέσει τον 

προκριθέντα διαγωνιζόµενο µε βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει 

σύµβαση συνεργασίας µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Ο διαγωνιζόµενος δε δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να 

επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε 

µεταβολή των όρων προερχόµενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους 

διαγωνιζοµένους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών 

µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 

 

Άρθρο 13 

Τιµή προσφοράς-Αναθεώρηση τιµών προσφοράς 



1. Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε ευρώ. Προσφορά στην οποία θα 

καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή σε ρήτρα συναλλάγµατος, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η προσφερόµενη τιµή θα αναλύεται ως εξής : 

α. Η τιµή των προσφερόµενων εργασιών απαλλαγµένη από το Φ.Π.Α. 

β. Ο Φ.Π.Α., µε τον οποίο επιβαρύνεται η προσφορά, θα βαρύνει το ∆ήµο. 

γ. Η συνολική προσφερόµενη τιµή. 

2. Εφόσον η προσφορά δεν συµµορφώνεται µε τους παραπάνω κατά περίπτωση 

επιµερισµούς τιµήµατος και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 

προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 

οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών. 

3. Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη. 

Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή 

αιτία αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι τέλος της συµβατικής 

χρονικής περιόδου. 

Άρθρο 14 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών 
Οι προσφορές, τεχνικές και οικονοµικές, θα είναι γραµµένες στην ελληνική γλώσσα 

και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 

ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 

 

Άρθρο 15 

∆ιαδικασία ανάδειξης µειοδότη-Κατακύρωση  
1. Η Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική 

Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει : 

α.  Κατακύρωση της ανάθεσης εργασιών. 

β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε 

τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη υπηρεσία για να προβεί στην 

πραγµατοποίηση της ανάθεσης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και 

αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: 

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα 

της διαδικασίας, 

β) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, 

γ) εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε τις ζητούµενεςεργασίες 

δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

σε σχέση µε τα οποία υπεβλήθη η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπει στη σχετική  

παράγραφο της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο οικείο Άρθρο. 

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία 

διατηρεί το δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη. 

Στο µειοδότη στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση εργασιών, αποστέλλεται 

σχετική ανακοίνωση για υπογραφή της σύµβασης, εφόσον προηγουµένως έχει 

κοινοποιηθεί σε όλους τους διαγωνιζόµενους η απόφαση κατακύρωσης και έχουν 

παρέλθει οι προθεσµίες για την άσκηση του δικαιώµατος προσωρινής προστασίας 

των διαγωνιζόµενων, που ορίζονται στο Ν.3886/2010.  

Η ανακοίνωση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Το  είδος των εργασιών. 



β. Ποσότητες. 

γ. Την τιµή. 

δ. Το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και 

της πρόσκλησης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη 

διακήρυξη. 

στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

 

 

Άρθρο 16 

Ενστάσεις-Προσφυγές 
Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται µέχρι και της 

εποµένης από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµης ηµέρας και κατά του 

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, µέχρι και της εποµένης της ανακοινώσεως αυτού. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο, εκτός των προαναφερόµενων δεν 

λαµβάνονται υπόψη. 

Ο οικονοµικός φορέας (προµηθευτής) υποβάλλει τις ενστάσεις-προσφυγές 

ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία και την 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συµπληρώνοντας 

την ειδική φόρµα του Συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή 

αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός 

φορέας το υποβάλλει σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου, 

προκειµένου να διαβιβαστεί στο Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής 

Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο 

ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του 

ταχυδροµείου. 

Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της 

ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του 

κειµένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, 

όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης 

της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα : 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού 

(Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισµού) προβαίνουν στη 

διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των των ενστάσεων/προσφυγών. 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού 

(Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισµού) συντάσσουν και 

υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των 

ενστάσεων/προσφυγών. 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού 

(υπάλληλοι του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής) 

συντάσσουν και υπογράφουν τις κατά περίπτωση αποφάσεις επί της 

αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 



• Οι χρήστες-οικονοµικοί φορείς (προµηθευτές) ενηµερώνονται για την 

αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης/προσφυγής τους. Οι αποφάσεις της 

Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για την εξέταση των ενστάσεων 

υπόκεινται για προσφυγή στο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

 

Άρθρο 17 

Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής, µε ποσό που θα καλύπτει το 2% του συνολικού 

ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς το Φ.Π.Α, ήτοι ποσόν : 3.237,00 €  - τρεις 

χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά ευρώ. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς,  που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. 

Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συµµετοχής. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από 

την κοινοποίηση σ' αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 

προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 

απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 

τους δύο συµβαλλόµενους. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα 

κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού 

Εµπορίου που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 (Α΄/139) και έχουν σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

4. Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιλαµβάνονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα : 

Την ηµεροµηνία έκδοσης. Τον εκδότη. Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης, προς 

τον οποίο απευθύνεται. Τον αριθµό της εγγύησης. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού. Ότι η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και διζήσεως. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί το διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 



µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίηση. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Την ηµεροµηνία λήξης της 

ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά 

τη λήξη του χρόνου της προσφοράς, που ζητά η διακήρυξη. Ότι ο εκδότης της 

εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα 

από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισµό. Το 

σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Άρθρο 18 

∆ιάρκεια και Παράταση Σύµβασης-Αρνηση υπογραφής-Κήρυξη εκπτώτου 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε (12) µήνες µετά από την υπογραφή και την 

πρωτοκόλλησή της από Τµήµα Γενικού Πρωτοκόλλου του ∆ήµου.  Παράταση της 

σύµβασης δύναται να χορηγηθεί µετά από υποβολή αίτησης του αναδόχου πλήρως 

αιτιολογηµένης, µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 41 παρ.7 του Π.∆. 

28/80). 

Εάν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών 

από της γνωστοποίησης σ' αυτόν ή δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆. 28/80 και η εγγύηση 

συµµετοχής 2% εκπίπτει  υπέρ του ∆ήµου. 

Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή 

προσφορά ή να επαναλάβει το διαγωνισµό. 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν 

γενόµενης σ' αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από τον ανάδοχο που αρνήθηκε να 

υπογράψει τη σύµβαση και επιφυλάσσεται κάθε νόµιµου δικαιώµατος του για πιθανή 

βλάβη λόγω καθυστέρησης έναρξης των προβλεπόµενων από την παρούσα 

διακήρυξη εργασιών. 

 

Άρθρο 19 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή εργασιών 
Η παραλαβή των εργασιών, γίνεται από αρµόδια τριµελή επιτροπή του ∆ήµου, 

οριζόµενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του 28/80 Π.∆. «περί εκτελέσεως έργων 

και προµηθειών Ο.Τ.Α.», η οποία και υποχρεούται για την ποιοτική και ποσοτική 

επιµέτρηση αυτών όπως ορίζουν οι ισχύουσες προδιαγραφές. Η επιτροπή εξετάζει και 

διαπιστώνει όλες οι ιδιότητες προσφεροµένων εργασιών, καθώς και τυχόν 

επελθούσες φθορές, ζηµίες, κλπ. λόγω πληµµελούς εργασίας. 

Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργασία είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άµεση αποκατάσταση µε δικά του έξοδα και 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. 

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί ο ανάδοχος και παραβιάσει τον χρόνο της 

παράδοσης, η Υπηρεσία µπορεί µονοµερώς να λύσει τη σύµβαση, επιβαρύνοντας τον 

ανάδοχο µε τη ζηµία που θα προκύψει, παρακρατώντας εν µέρει ή όλη την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δε συµµορφωθεί προς την υποχρέωση για άµεση 

αποκατάσταση της µη ορθώς εκτελούµενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον του η 

διαδικασία για την κήρυξη του ως έκπτωτου. 

 

Άρθρο 20 

Ευθύνη αναδόχου, εγγύηση εκτέλεσης εργασιών 



Ο ανάδοχος ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων όλων των 

εργασιών, που απαιτούνται και εγγυάται  για την εκτέλεση αυτών στη διάρκεια  ενός 

(1) έτους. Ο ανάδοχος των εργασιών είναι υποχρεωµένος να  τηρεί τους 

απαραίτητους  κανόνες ασφαλείας, ενώ σε περίπτωση ατυχήµατος ο ∆ήµος 

Θεσσαλονίκης δεν φέρει καµία ευθύνη. 

 

Άρθρο 21 

Επίλυση διαφορών 
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 

για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα 

προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 

προµηθευτή. Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε 

είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής µέσα στην 

ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την 

ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του 

Ν. 3852/2010,  του Π.∆. 28/80, όπως ισχύουν.  Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται 

από τα καθ’ ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε το ελληνικό 

ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο. 

 

Άρθρο 22 

Τρόπος πληρωµής-∆απάνες που επιβαρύνουν τον ανάδοχο 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών 

ηµερών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. Ζ΄ (Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16
ης

 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές) υποπαράγραφος Ζ.5 

(Συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων και ∆ηµοσίων Αρχών-Άρθρο 4 Οδηγίας 

2011/7) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α΄/9-5-2013). 

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), ο Φ.Ε. που αναλογεί και  

κάθε τυχόν νόµιµη κράτηση. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης 

βαρύνουν τον προµηθευτή (γνωµοδότηση ∆΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – 

Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄). Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει το ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 

 

Άρθρο 23 

∆ιακηρύξεις-παροχή πληροφοριών 
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες γι αυτήν θα δίδονται από το Τµήµα 

Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών της ∆/νσης Οικονοµικής και Ταµειακής 

∆ιαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, Κτίριο Β΄, 1ος όροφος-γραφείο 109 Β΄, 

αρµόδια υπάλληλος Ζαφ. Κανελλοπούλου, τηλ. 231331 7546. Τεχνικές πληροφορίες 

από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆.Θ. : ∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων,  Ποσειδώνος 30-Θεσσαλονίκη.  

Τηλέφωνα :  2310494545, 2310494551, 2310494536. 



Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών, σχετικών µε τα έγγραφα του 

διαγωνισµού, γίνονται δεκτά έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες 

εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα, παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά τη λήψη των σχετικών αιτηµάτων.  

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών : 

α. Υποβάλλονται, από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς (στους  

οποίους έχουν χορηγηθεί όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης ύστερα από αίτησή 

τους), ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

β. Συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή 

.pdf µε το κείµενο των ερωτηµάτων το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο. 

γ. ∆εν εξετάζονται αν υποβληθούν εκτός των ανωτέρω προθεσµιών ή υποβληθούν µε 

άλλο τρόπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο. 

Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στο τεύχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Φ.Ε.Κ. και στον εθνικό τύπο. Τα τεύχη του διαγωνισµού θα είναι επισης αναρτηµένα 

στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr 

και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

                

       Θεσσαλονίκη  26-6-2015 

        

      Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

 

             

        ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ 

       

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ενότητα ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΑΚΕΛΟ/ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι αναλυτικές και 
επεξηγηµατικές (να παραπέµπουν σε συγκεκριµένες παραγράφους 
των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι δυνατό). 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

   

1.1 Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του 
προτίθεται να αναθέσει την αξιοποίηση και ανακύκλωση των 
αποβλήτων: 
-από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) τα οποία 
προκύπτουν από πολίτες αλλά και από δραστηριότητες του ∆ήµου,  
-την διαλογή, επεξεργασία και απόρριψη ογκωδών απορριµµάτων 
-την συλλογή αποβλήτων µονωτικών υλικών και υλικών δοµικών 
κατασκευών που περιέχουν αµίαντο. 
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία 
πρωτοκόλλησης της σύµβασης. 

1.Γενικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

   

1.2 Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆ 28/80. 
Η ανάθεση των συγκεκριµένων εργασιών διέπεται από την ακόλουθη 
νοµοθεσία, αλλά και από κάθε άλλη προσθήκη σε αυτή που πιθανώς 
προκύψει µεταγενέστερα: 
-Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 
4030/2011 και ισχύει. 
-Κ.Υ.Α. 21017/84 (ΦΕΚ 1287/Β/30.06.2009), σχετικά µε τη διαχείριση 
αµιαντούχων αποβλήτων, τα οποία ο ∆ήµος δεν δύναται να συλλέγει 
και να διαχειρίζεται. 

1.Γενικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης :  27/ 2015 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, 
κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), 
αµιαντούχων αποβλήτων και ογκωδών 
απορριµµάτων κοινόχρηστων χώρων του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης» 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Πληροφορίες : Ι. Καραγιάννη Κ.Α. 6279.03.01/20 

Τηλ: 2310 494536, 2310 494551  
e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr  
a.voliotis@thessaloniki.gr 

 



-Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» 
-Ν. 3854/2010 «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό 
Οργανισµό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.» 
-ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003 (ΦΕΚ 1909/Β): «Μέτρα και όροι για τη 
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» 

1.3 Συνοπτικά ο ανάδοχος θα πρέπει να µπορεί διαχειριστεί κατ΄ 
ελάχιστον απόβλητα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τους ακόλουθους 
κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στον κατάλογο 1. 

1.Γενικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

   

1.4 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση προσµίξεων ακατάλληλων υλικών 
(π.χ. ανακυκλώσιµων υλικών, επικίνδυνων υλικών που δεν 
περιλαµβάνονται στον παραπάνω πίνακα, κα.) ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί σε διαχωρισµό αυτών και την παράδοσή τους 
προς επεξεργασία και τελική διάθεση σε κατάλληλους, 
αδειοδοτηµένους αποδέκτες / διαχειριστές µε δικά του µέσα και έξοδα. 

1.Γενικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

   

2. Αναλυτική Περιγραφή Εργασιών 
 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

 
   

2.1 Αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 
17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09 ως κατάλογο 1) 
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-
08-2010) οι ΟΤΑ αποτελούν υπόχρεους διαχειριστές αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και οφείλουν να 
συµβληθούν µε Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ή ανάθεση των 
σχετικών εργασιών σε διαχειριστή, ο οποίος είναι ο ίδιος 
συµβεβληµένος µε κάποιο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. Σ΄ αυτό το 
πλαίσιο ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης αναζητά ανάδοχο ώστε να υλοποιήσει 
την συγκεκριµένη υποχρέωση. 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

 

   

2.1.1 Η αξιοποίηση και ανακύκλωση των εν λόγω υλικών θα 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την προαναφερθείσα νοµοθεσία και ο 
ανάδοχος υποχρεούται να διαχειριστεί το σύνολο των ποσοτήτων που 
παραλαµβάνει. 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

ΝΑΙ 

   

2.1.2 Η συλλογή των Α.Ε.Κ.Κ. θα πραγµατοποιείται είτε από τον χώρο 
του εργοταξίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε ευθύνη του αναδόχου ή 
θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου από συνεργεία και 
µέσα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Η επιλογή του τρόπου µεταφοράς 
ανήκει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και εξαρτάται 
από τον όγκο και την διαθεσιµότητα σε οχήµατα και προσωπικό. Η 
µεταφορά µε µέσα και προσωπικό του Αναδόχου από τα εργοτάξια 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης τιµολογείται χωριστά. 
Η ακριβής σύσταση των Α.Ε.Κ.Κ. µπορεί να ποικίλει σηµαντικά σε 
κάθε παραδιδόµενο φορτίο.  
Οι ακριβείς ποσότητες παραλαµβανοµένων υλικών από τον ανάδοχο 
εγκρίνονται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

NAI 

   

2.2 Επεξεργασία ογκωδών απορριµµάτων και αποβλήτων κήπων και 
πάρκων (συµπεριλαµβανοµένων και των αποβλήτων νεκροταφείων) 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 ως κατάλογο 1) 
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης πραγµατοποιεί την συλλογή, διαλογή και 
επεξεργασία των ογκωδών απορριµµάτων στα όρια του. Ωστόσο η 
δυναµικότητα και το µέγεθος των εγκαταστάσεων αυτών σε ορισµένες 
χρονικές περιόδους και υπό συγκεκριµένες συνθήκες δεν επαρκούν 
για την συνολική διαχείριση και συσσωρεύονται ποσότητες ογκωδών. 
Για να ανταπεξέλθει στις κατά καιρούς αυξηµένες ανάγκες ένα τµήµα 
αυτής της διαχείρισης θα την αναθέσει στον ανάδοχο. 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

NAI 

   

2.2.1 Η συγκεκριµένη εργασία περιλαµβάνει: 
-την διαλογή και επεξεργασία των ογκωδών απορριµµάτων ώστε αυτά 
να αποκτήσουν την µορφή που απαιτείται για την εισαγωγή τους σε 
Χ.Υ.Τ.Α. (µετά την σχετική επεξεργασία (π.χ. τεµαχισµό) το µήκος 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

NAI 
   



εκάστου τεµαχίου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 7 cm). 
-Την µεταφορά των επεξεργασµένων ογκωδών απορριµµάτων εντός 
κατάλληλων containers και την απόρριψη τους στον Χ.Υ.Τ.Α. 
Μαυροράχης µε δικά του µέσα και έξοδα. Πριν την µεταφορά των 
επεξεργασµένων ογκωδών απορριµµάτων ο ανάδοχος θα 
παραλαµβάνει σχετική άδεια απόρριψης από τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 
Αντίγραφα από τα ζυγολόγια θα παραδίδονται στην Υπηρεσία. Η 
ποσότητα απόρριψης στον Χ.Υ.Τ.Α. δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη 
από το 70% της συνολικά παραληφθείσας από τον ∆ήµο. Κατά την 
διάθεση των υλικών στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, τα τέλη διάθεσης θα 
βαρύνουν τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 

2.2.2 Η συλλογή των ογκωδών απορριµµάτων θα πραγµατοποιείται 
είτε από τον χώρο του εργοταξίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε ευθύνη 
του αναδόχου ή θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου 
από συνεργεία και µέσα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Επίσης, σε 
εξαιρετικά περιπτώσεις και κατόπιν ειδικής ζήτησης της υπηρεσίας, 
δύναται η συλλογή των ογκωδών να πραγµατοποιηθεί από τον 
ανάδοχο µε δικά του µέσα και έξοδα, από συγκεκριµένα σηµεία 
απόθεσής τους εντός των ορίων του δήµου (απόρριψη από δηµότες 
επί πεζοδροµίου). Η επιλογή του τρόπου µεταφοράς ανήκει στην 
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και εξαρτάται από τον 
όγκο και την διαθεσιµότητα σε οχήµατα και προσωπικό. Η µεταφορά 
µε µέσα και προσωπικό του Αναδόχου από τα εργοτάξια του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης ή από σηµεία απόθεσης εντός των ορίων του ∆ήµου 
τιµολογείται χωριστά. 
Οι ακριβείς ποσότητες παραλαµβανοµένων υλικών από τον ανάδοχο 
εγκρίνονται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

NAI 

   

2.3 Συλλογή, διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση µονωτικών 
υλικών και υλικών δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 9 της Κ.Υ.Α. 21017/84 
(ΦΕΚ 1287/Β/30.06.2009), «Η διαχείριση των αµιαντούχων 
αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες διαχείρισης 
αµιαντούχων υλικών διενεργείται, είτε από τις Επιχειρήσεις Αφαίρεσης 
Κατεδάφισης (ΕΑΚ), εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο µητρώο φορέων 
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που τηρεί η αρµόδια Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (κοινή υπουργική απόφαση 
13588/725/2006), είτε από ανεξάρτητους φορείς, µε τους οποίους 
συµβάλλονται οι Ε.Α.Κ. και οι οποίοι είναι καταχωρηµένοι στο 
παραπάνω µητρώο». Επειδή ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης δεν διαθέτει 
κάποιο Τµήµα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο µητρώο φορέων 
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που τηρεί η αρµόδια Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, δεν δύναται να συλλέγει και να 
διαχειρίζεται επικίνδυνα απόβλητα. Κατά συνέπεια οφείλει να 
συµβληθεί µε καταχωρηµένη στο παραπάνω µητρώο ΕΑΚ ή φορέα. Σ’ 
αυτό το πλαίσιο και µε δεδοµένη την παλαιότητα εγκαταστάσεων και 
κτιρίων στα όρια το ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
διαχειριστεί, ανακυκλώσει και αξιοποιήσει µονωτικά υλικά και υλικά 
δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

NAI 

   

2.3.1 Τα υλικά αυτά θα πρέπει ο ανάδοχος µε δικά του µέσα και 
προσωπικό να τα συλλέγει από συγκεκριµένα σηµεία απόθεσης εντός 
των ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, όπως θα του υποδεικνύει κάθε 
φορά η υπηρεσία και στη συνέχεια να τα διαχειρίζεται µε τον πλέον 
ενδεδειγµένο τρόπο. 
Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει µε δικά του µέσα και προσωπικό να 
συλλέξει από εργοτάξιο του ∆ήµου απόβλητα αυτού του τύπου. Η 
εργασία αυτή τιµολογείται διαφορετικά σε σχέση µε αυτή της συλλογής 
από διάφορα σηµεία εντός της πόλης. 
Οι ακριβείς ποσότητες παραλαµβανοµένων υλικών από τον ανάδοχο 
εγκρίνονται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

NAI 

   

3.Οικονοµικά στοιχεία – τεχνικές απαιτήσεις αναδόχου 
Σε συνέχεια των παραπάνω, από την πλευρά του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης είναι απαραίτητο για τις εργασίες αυτές, να τις αναλάβει 
Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. ή ιδιώτης συµβεβληµένος 
µε εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 
απαιτήσεις 
αναδόχου 

 

 

   



3.1 Οι εργασίες θα αναληφθούν από Σύστηµα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. ή από ιδιώτη συµβεβληµένο µε εγκεκριµένο 
συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 
απαιτήσεις 
αναδόχου 

NAI 

   

3.2 Για τις εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, 
επεξεργασίας ή αξιοποίησης των αποβλήτων κατεδάφισης ο 
ανάδοχος θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ, στην οποία θα 
περιλαµβάνονται οι τύποι κατά ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων) και οι ποσότητες αποβλήτων που µπορούν να 
υποβληθούν σε εργασία διαχείρισης. Ειδικότερα, θα πρέπει, σύµφωνα 
µε την ΑΕΠΟ, να µπορεί να διαχειριστεί κατ΄ ελάχιστον απόβλητα, τα 
οποία χαρακτηρίζονται κωδικούς ΕΚΑ του καταλόγου 1 της 
παρούσας. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 
απαιτήσεις 
αναδόχου 

NAI 

   

3.3 Για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ ο ανάδοχος οφείλει να είναι 
συµβεβληµένος µε εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής 
διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 
απαιτήσεις 
αναδόχου 

NAI 

  

3.4 Για την διαχείριση των Αµιαντούχων αποβλήτων, ο ανάδοχος 
οφείλει να είναι καταχωρηµένος στο µητρώο φορέων διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων που τηρεί η αρµόδια Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (κοινή υπουργική απόφαση 
13588/725/2006) ή να είναι  συµβεβληµένος µε φορέα, ο οποίος είναι 
καταχωρηµένος στο παραπάνω µητρώο. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 
απαιτήσεις 
αναδόχου 

NAI 

   

3.5 Θα να διαθέτει ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (ΑΜΠ) από το 
ΥΠΕΚΑ. Βάσει του  Ν. 2939/01, άρθρο 15, 17, όπως τροποποιήθηκε 
µε το Ν. 3854/10, άρθρο 5 παρ. 3, 9, καθώς και του Ν. 4042/12, ΚΥΑ 
23615/651/ΕΕ.103/2014, περί Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 
(ΑΗΕΕ), ο ανάδοχος πρέπει να είναι συµβεβληµένος µε εγκεκριµένο 
Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ (ΣΣΕ∆) για την 
εκτέλεση των σχετικών εργασιών συλλογής αποβλήτων και να διαθέτει 
ΑΜΠ από το ΥΠΕΚΑ. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 
απαιτήσεις 
αναδόχου 

NAI 

   

3.6 Με την παραλαβή από τον ανάδοχο των αποβλήτων παύει η 
ευθύνη του προηγούµενου κατόχου (δήµου ή πολιτών) και υπεύθυνος 
καθίσταται ο νέος κάτοχος (ανάδοχος). 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 
απαιτήσεις 
αναδόχου 

NAI 

   

3.7 Η παράδοση και η κατοχή τόσο των επικίνδυνων όσο και των µη 
επικίνδυνων αποβλήτων αποδεικνύεται από το σχετικό έντυπο 
αναγνώρισης  Όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα, το περιεχόµενο 
του εντύπου αναγνώρισης θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα 
προβλεπόµενα στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του Άρθρου 5 της 
ΚΥΑ 13588/725/06 καθώς επίσης και µε οποιαδήποτε άλλη σχετική 
µεταγενέστερη απόφαση, νοµοθετική διάταξη κλπ. Όσον αφορά στα 
µη επικίνδυνα απόβλητα, υπόδειγµα του έντυπου παρακολούθησης 
επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας µελέτης. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 
απαιτήσεις 
αναδόχου 

NAI 

  

3.8 Το έντυπο αναγνώρισης συνοδεύει υποχρεωτικά τα απόβλητα έως 
τον τελικό προορισµό τους. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές 
διατάξεις  (βλ. ΚΥΑ 13588/725/2006, Άρθρο 10) µε τη µεταβίβαση του 
εντύπου αναγνώρισης παύει η ευθύνη του προηγούµενου κατόχου και 
υπεύθυνος καθίσταται ο νέος κάτοχος. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 
απαιτήσεις 
αναδόχου 

NAI 

   

 
 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 



17 01 Σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια και κεραµικά 

17 01 01 σκυρόδεµα 

17 01 02 τούβλα 

17 01 03 πλακίδια και κεραµικά 

17 01 07 µείγµα σκυρoδέµατoς, τούβλων, πλακακίων και κεραµικών εκτός εκείνων 
που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 01 06 

17 02 Ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

17 02 01 ξύλο 

17 02 02 γυαλί 

17 02 03 πλαστικό 

17 03 Μείγµατα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και 
προϊόντα πίσσας 

17 03 01 µείγµατα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 
σηµείο 17 03 01 

17 04 Μέταλλα (περιλαµβανοµένων και των κραµάτων τους) 

17 04 01 χαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος 

17 04 02 αλουµίνιο 

17 04 03 µόλυβδος 

17 04 04 ψευδάργυρος 

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 

17 04 06 κασσίτερος 

17 04 07 ανάµεικτα µέταλλα 

17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 04 10 

17 05 Χώµατα (περιλαµβανοµένων χωµάτων εκσκαφής από 
µολυσµένες τοποθεσίες), πέτρες και µπάζα εκσκαφών 

17 05 04 χώµατα και πέτρες άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 17 05 03 

17 05 06 µπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 17 05 05 

17 06 Μονωτικά υλικά και υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν 
αµίαντο 

17 06 01 * µονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο 

17 06 03 * άλλα µονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις 
περιέχουν 

17 06 04 µονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία 17 06 01 
και 17 06 03 

17 06 05 * υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο 



17 08 Υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση τον γύψο 

17 08 02 υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση τον γύψο εκτός εκείνων που 
περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 08 01 

17 09 Άλλα απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

17 09 04 µείγµατα αποβλήτων δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός 
εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 
03 

20 02 Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλητα 
νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα 

20 02 02 χώµατα και πέτρες 

20 02 03 άλλα µη βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα 

20 03 Άλλα δηµοτικά απόβλητα 

20 03 07 Ογκώδη απόβλητα 

 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ 

Για το Τµήµα Μελετών & 
Σχεδιασµού Συστηµάτων 

Καθαριότητας 
 

Ιωάννα Καραγιάννη 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ο Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος του 

Τµήµατος Μελετών & 
Σχεδιασµού Συστηµάτων 

Καθαριότητας 

Η Αναπληρώτρια 
Προϊσταµένη της ∆/νσης 

Ανακύκλωσης και 
∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων 
κ.α.α. 

Για το Τµήµα Ανακύκλωσης 
 
 

  

Αναστάσιος Βολιώτης  Νικόλαος Μουρουζίδης Νικόλαος Χατζηιωάννου 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ηλ/γος Μηχ/κος 



 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.µελέτης :  27/ 2015 

∆ΗΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, 
κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), 
αµιαντούχων αποβλήτων και ογκωδών 
απορριµµάτων κοινόχρηστων χώρων του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης» 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Πληροφορίες : Ι.Καραγιάννη Κ.Α. 6279.03.01/20 

Τηλ: 2310 494536, 2310 494551  
e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr  
a.voliotis@thessaloniki.gr 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆Α Τ.Μ. € ΑΞΙΑ €

1
Αξιοποίηση – ανακύκλωση ΑΕΚΚ µε πολλές προσµίξεις (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17   01, 17 02, 

17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09)
2110 tn 15 31.650,00

2
Επεξεργασία – απόρριψη στον Χ.Υ.Τ.Α. ογκωδών απορριµµάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 

03 07, 20 02)
5500 tn 17 93.500,00

3

Μεταφορά ογκωδών απορριµµάτων ή ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 03, 17 

04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09, 20 03 07, 20 02) από το χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του 

αναδόχου 

2.000 m3 9 18.000,00

4

Μεταφορά, αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων ή ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 

17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09, 20 03 07, 20 02) από συγκεκριµένα σηµεία 

απόθεσης εντός των ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας του αναδόχου

100 m3 13 1.300,00

5
Συλλογή (από εργοτάξιο του ∆ήµου), διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση 

µονωτικών υλικών και υλικών δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο
3 tn 3000 9.000,00

6

Συλλογή (από συγκεκριµένα σηµεία απόθεσης εντός των ορίων του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης), διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση µονωτικών υλικών και υλικών 

δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο
1200 kg 7 8.400,00

161.850,00

37.225,50

199.075,50ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 23%

 
Θεσσαλονίκη, 23- 04 -2015 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ 

Για το Τµήµα Μελετών & 
Σχεδιασµού Συστηµάτων 

Καθαριότητας 
 

Ιωάννα Καραγιάννη 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ο Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος του Τµήµατος 

Μελετών & Σχεδιασµού 
Συστηµάτων Καθαριότητας 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
της ∆/νσης Ανακύκλωσης και 

∆ιαχείρισης Αστικών 
Απορριµµάτων 

κ.α.α. 

Για το Τµήµα Ανακύκλωσης 
 
 
 

  



Αναστάσιος Βολιώτης  Νικόλαος Μουρουζίδης Νικόλαος Χατζηιωάννου 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ηλ/γος Μηχ/κος 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΗ  ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

                                                                                                

     Αύξων Αριθµός……………… 

1.  Παραγωγός ή Κάτοχος  Αποβλήτου 
 

Όνοµα:  

 

∆ιεύθυνση:  

 

ΑΕΠΟ  & Α∆Α :……………………………... 

 

………………………………………………… 

Αρµόδιος: 

Τηλ: Φαξ: 

 

E-mail:  

 

Πραγµατική ποσότητα: Tόνοι  

                     

                                                          m
3
: 

                                       

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΑΠΟ    

ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ 

 

Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου: 

……………………………………………….. 
………………………………………………

…….. 
 

Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων : 

……………………………………………….. 

Ηµεροµηνία µεταφοράς: 

………………………………………………….. 

Υπογραφή Αρµοδίου 

2.  Συλλέκτης - Μεταφορέας : 
Όνοµα: 

 

∆ιεύθυνση: 

 

Αρµόδιος:  

 

Τηλ: 

Φαξ: 

E-mail: 

Αριθµός Μητρώου  ΥΠΕΚΑ : 

 

Μέσο µεταφοράς : 

 

 

Ηµεροµηνία µεταφοράς: 

 

 

Υπογραφή Αρµοδίου: 

3.  Εγκατάσταση Παραλαβής  
 

Όνοµα: 

 

∆ιεύθυνση: 

 

ΑΕΠΟ  & Α∆Α :……………………………... 

 

Αριθµός Μητρώου  ΥΠΕΚΑ : 

 

Αρµόδιος: 

 

Τηλ: Φαξ: 

E-mail: 

Ηµεροµηνία παραλαβής: 

 

Υπογραφή Αρµοδίου: 

 

Ταυτοποίηση αποβλήτων από την Εγκατάσταση 

Παραλαβής 

 

Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου: 

……………………………………………….. 
………………………………………………

…….. 
 

Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων : 

……………………………………………….. 

 Εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης  

Κωδικός R  

 

Κωδικός D: 

 



 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ....... 
 
 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆Α Τ.Μ. € ΑΞΙΑ €

1 2110 tn

2 5500 tn

3 2.000

4 100

5 3 tn

6 1200 kg

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 23%

Αξιοποίηση – ανακύκλωση ΑΕΚΚ µε πολλές προσµίξεις (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17   01, 17 
02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09)

Επεξεργασία – απόρριψη στον Χ.Υ.Τ.Α. ογκωδών απορριµµάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 
20 03 07, 20 02)

Μεταφορά ογκωδών απορριµµάτων ή ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 03, 
17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09, 20 03 07, 20 02) από το χώρο προσωρινής 
αποθήκευσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του 
αναδόχου 

m3 

Μεταφορά, αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων ή ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 
02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09, 20 03 07, 20 02) από συγκεκριµένα 
σηµεία απόθεσης εντός των ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας του αναδόχου

m3

Συλλογή (από εργοτάξιο του ∆ήµου), διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση 
µονωτικών υλικών και υλικών δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο

Συλλογή (από συγκεκριµένα σηµεία απόθεσης εντός των ορίων του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης), διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση µονωτικών υλικών και 
υλικών δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 
 
 
(ολογράφως) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

(ΣΦΡΑΓΙ∆Α-ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 


