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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΕΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   
 

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς - απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της εργασίας: 
“Συλλογή & διαχείριση ογκωδών Αστικών στερεών αποβλήτων – μεταφορά & 
διαχείριση ΑΕΚΚ Δήμου Αλεξανδρούπολης» 
 
 
Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προχωρήσει στην ανάθεση της 
υπηρεσίας “ Συλλογή & διαχείριση ογκωδών Αστικών στερεών αποβλήτων – 
μεταφορά & διαχείριση ΑΕΚΚ Δήμου Αλεξανδρούπολης», με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 29.996,39€  χωρίς το ΦΠΑ , σύμφωνα με την 
επισυναπτόμενη υπ’ αριθμ. 76/2022 μελέτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και την αριθμ. 
445/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με διάρκεια δύο μηνών  από την ημέρα 
υπογραφής και ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρα 109Α και 118 του ν. 
4412/2016). 
Καλείστε μέχρι και την 02/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., να καταθέσετε 
την προσφορά σας εγγράφως στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
ή και ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή στο e-mail: markok@alexpolis.gr , σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:  

- Τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά 
- Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο). 

 
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, παρακαλούμε, 
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις 
βάρος σας τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, με 
ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 43 παρ. 
7αδ Ν 4605/2019). 
 





β. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,  εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους (άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019).  
Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα το 
ως άνω πιστοποιητικό θα πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην 
καταβολή κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής.  
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά στο νομικό πρόσωπο και όχι στα φυσικά 
πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν 
εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 
 
γ. Ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα 
αναφέρει ότι δεν του έχουν επιβληθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις 
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
(άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 
του ν. 4488/2017.) 
 
δ. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. 
 
ε. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ.)  
 
η. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι : (α) μελέτησε και αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της αριθμ. 
76/2022 μελέτης και η εργασία που προσφέρει τηρεί τις ζητούμενες προδιαγραφές, (β) 
δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).   
 
ζ) Λογαριασμός Τράπεζας  (ΙΒΑΝ). 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. (€) ΔΑΠΑΝΗ 

1 Εγκατάσταση σκαφών 7-10 
m3 

tn 15 25,60 384,00 

2 

Φορτοεκφόρτωση- μεταφορά 
απορριμμάτων από χώρους 
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης ή 
από χώρους προσωρινής 
αποθήκευσης στη μονάδα 
επεξεργασίας. Επεξεργασία 
και διαχείριση- μεταφορά 

tn 71,00 36,32 2.578,72 





υπολείμματος ογκωδών- 
απόρριψη υπολείμματος στον 
Χ.Υ.Τ.Υ. Αλεξανδρούπολης  
( Ε.Κ.Α.: 19 12 12 ) 
 

3 

Επεξεργασία  ογκωδών 
απορριμμάτων ( Ε.Κ.Α.: 20 03 
07) – μεταφορά 
υπολείμματος-απόρριψη 
υπολείμματος στον Χ.Υ.Τ.Υ. 
Αλεξανδρούπολης          ( 
Ε.Κ.Α.: 19 12 12 ) 
 

tn 1.060,00 23,26 24.655,60 

 

ΔΑΠΑΝΗ 27.618,32 

Φ.Π.Α. 24% 6.628,40 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) 
( ΚΑΕ 20.6117.003) 

34.246,72€ 

        

 
 
 

     ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. (€) ∆ΑΠΑΝΗ 

5 
Εγκατάσταση σκαφών 7-
10 m3 

(Κ.Α.Ε.: 30.6279.002) 
tn 20,00 13,00 260,00 

6   

Αξιοποίηση – 
ανακύκλωση ΑΕΚΚ  
απόβλητα εκσκαφών- 
καθαιρέσεων (μικτά 
ρεύματα αποβλήτων): 17 
03 02, 17 01 01, 17 05 04, 
17 09 04  (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 
17 01 01/17 03 02/ 17 04 
05/17 05 06), 17 05 06 
 

tn 30 1,33 39,90 

7 

Αξιοποίηση – 
ανακύκλωση ΑΕΚΚ  
(απόβλητα κατεδαφίσεων 
με πολλά προσμικτα) 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 
02, 17 04, 
17 05, 17 08, 17 09) 17 
09 04 
 
 

tn 51 12,89 657,39 





8 

Αξιοποίηση – 
ανακύκλωση ΑΕΚΚ 
(απόβλητα κατεδαφίσεων 
χωρίς πολλά προσμικτα) 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 
02, 17 04,17 05, 17 08, 17 
09) 17 01 07 
 

tn 67 7,54 505,18 

 

ΔΑΠΑΝΗ 1.462,47 

Φ.Π.Α. 24% 350,99 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β 
(Κ.Α.Ε.: 30.6279.002 ) 

 
1.813,46 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΚΚ 
 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. (€) ΔΑΠΑΝΗ  

9 

Μεταφορά ΑΕΚΚ 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 
17 02, 17 03, 17 04, 17 
05, 17 06, 17 08, 17 09 
από χώρους 
ανεξέλεγκτης 
εναπόθεσης ή από έργα 
αυτεπιστασίας του 
Δήμου, στη μονάδα 
επεξεργασίας (µε 
οχήµατα του αναδόχου), 
σε απόσταση 16 km . 
Συμπεριλαμβάνεται η 
φορτοεκφόρτωση. 
 
 

tn 168 5,45 915,60  

 

ΔΑΠΑΝΗ 915,60  
Φ.Π.Α. 24% 219,74  

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ 

(Κ.Α.Ε.: 30.6279.003 ) 
 

1.135,34  

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ 37.195,52  

 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 




