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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ο Δήµαρχος Θέρµης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της 

τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016 για την παροχή της 

υπηρεσίας µε τίτλο «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

(ΑΕΚΚ) του Δήµου Θέρµης». 

Αντικείµενο της ανάθεσης  είναι: 

1) Η µεταφορά των ογκωδών αποβλήτων του Δήµου Θέρµης (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20  02, 20 03 07) από 

τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης του Δήµου µε ίδια µέσα του αναδόχου (οχήµατα και 

προσωπικό), στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του αναδόχου (ποσότητα 2200 τόνοι). 

2) Η µεταφορά των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήµου Θέρµης 

(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 08, 17 09) από τις εγκαταστάσεις προσωρινής 

αποθήκευσης του Δήµου µε ίδια µέσα του αναδόχου (οχήµατα και προσωπικό), στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας του αναδόχου (ποσότητα 1500 τόνοι). 

3) Η διαλογή και επεξεργασία των ογκωδών απορριµµάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20 02) 

(ποσότητα 2200 τόνοι), για να αποκτήσουν την µορφή που απαιτεί ο Χ.Υ.Τ.Α. (το µήκος εκάστου 

τεµαχίου δε θα είναι µεγαλύτερο από επτά εκατοστά) και µεταφορά των επεξεργασµένων ογκωδών 

απορριµµάτων για απόρριψη στον χώρο του Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης. Ο εργολάβος υποχρεούται να 

ανακυκλώνει ή να αξιοποιεί κατ΄ ελάχιστον το 30% της παρεληφθείσας ποσότητας ογκωδών 

απορριµµάτων. Το υπόλοιπο κατά µέγιστο 70% θα διατίθεται στο Χ.Υ.Τ.Α. 

4) Η αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05 , 17 

08, 17 09), σύµφωνα µε τους όρους της υπ΄ Αριθµ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-

2010) µε θέµα «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ποσότητα 1500 τόνοι). 

Σχετικό CPV 90513000-6. 

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα και µε όσα ορίζονται στην υπ αριθµ 19/2017 µελέτη του διαγωνισµού, 

εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 

Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης Δηµοσίων 

συµβάσεων.  

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

του Ν 4412/2016.   

και εφόσον όλοι οι παραπάνω (α, β, γ, δ) ασχολούνται µε  εργασίες  σχετικές  µε το αντικείµενο 

του διαγωνισµού.  

 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στις 68.696,00 € µε Φ.Π.Α. 



Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία της υπογραφής και για ένα (1) έτος µε δυνατότητα 

εκχώρησης παράτασης έως και τέσσερις (4) µήνες, µετά από απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, υπό 

τους αυτούς όρους και συµφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση του προϋπολογισµού της 

δαπάνης. Επισηµαίνουµε ότι ο ∆ήµος Θέρµης δεν είναι υποχρεωµένος να εξαντλήσει όλες τις 

αναγραφόµενες υπηρεσίες του προϋπολογισµού. 

Δεν προβλέπεται κατάθεση µερικών προσφορών, ούτε εναλλακτικών προσφορών. Οι προσφορές 

ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας 

του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα , για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του 

διαγωνισµού και θα κατατίθενται σε ευρώ επί ποινή αποκλεισµού. 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο δήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν 

από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν 

δικαίωµα για αντιρρήσεις 

Η έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας, των τεχνικών προδιαγραφών, ο καθορισµός του τρόπου 

εκτέλεσης του κριτηρίου κατακύρωσης και των όρων διακήρυξης και η δέσµευση της πίστωσης έγιναν  

µε τις υπ’ αριθµ 293 και 350/2017 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο στο κτίριο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Δήµου Θέρµης (γραφείο 

Δνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου), 2ο χλµ Θέρµης – Τριαδίου ΤΚ 57001, NUTS :GR122, τηλ.2313-

300700 φαξ 2310 478046, στις 26/06/2017 ηµέρα Δευτέρα και  ώρα από 10:00 π.µ. (ώρα έναρξης 

παραλαβής προσφορών) και µέχρι 10:30 π.µ.(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της 

αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισµού την προαναφερόµενη µέρα, ώρα  και τόπο.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, τότε αυτός θα 

γίνει στις 03/07/2017 ηµέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο  και ώρα. 

Οι φάκελοι προσφορών µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία  Πρωτοκόλλου του Δήµου Θέρµης 

(Πλατεία Δηµοκρατίας 1, Θέρµη, ΤΚ 57001, Τηλ. 2313-300700) µε οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Για 

προσφορές που παραλαµβάνονται  εγκαίρως από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου δεν  απαιτείται η φυσική 

παρουσία εκπροσώπου κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Η αποσφράγιση διενεργείται 

δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων 

τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς (αρ 100 ν 4412/2016).  

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα 

είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του 

προσφέροντος. 

Ξενόγλωσσα έγγραφα (εκτός της Αγγλικής γλώσσας) θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµένα επίσηµα, 

εκτός από τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της επιχείρησης. 

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 1108 Ευρώ,  

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

προεκτιµώµενης από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, 

Το ποσό αυτό αναφέρεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού της προµήθειας (χωρίς 
ΦΠΑ). 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα 

που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονοµικό φορέα. 



Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες στο γραφείο προµηθειών του Δήµου Θέρµης, στη διεύθυνση 2ο χλµ θέρµης Τριαδίου, Ν. 

Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57001,  Αρµόδιος υπάλληλος Κολοκυθάς Αθανάσιος τηλ 2310-478029 FAX 2310-

478039, email s.kolokythas@thermi.gov.gr 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήµος θέρµης. Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 

(Πλατεία Δηµοκρατίας 1, Θέρµη, ΤΚ 57001, Τηλ. 2313-300700) και εξετάζονται από την Οικονοµική 

Επιτροπή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων. 

Η  διακήρυξη και η προκήρυξη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµερολογιακές 

ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Η διακήρυξη η µελέτη και η προκήρυξη του διαγωνισµού θα δηµοσιευθούν και στην επίσηµη ιστοσελίδα 

του ∆ήµου θέρµης, στη διεύθυνση:www.thermi.gov.gr (Ενηµέρωση – Διακηρύξεις). 

 

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 


