
Σελίδα 1 από 15 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

             

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

 
 
 
                   Σταυρός, 23 Μαρτίου 2018 
                   Αρ. πρωτ.  4992 

Ταχ. Δ/νση: Σταυρός Θεσ/νίκης  
Τ.Κ.: 57014 
: 23973-30231/2397061661 
Fax: 23970-65600 

 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρύθμιση για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των 

όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και 
κοινοτήτων» 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2001/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα 
οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - 
Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», άρθρο 134: Εκποίηση υλικών που προέρχονται 
από τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και βιοαποβλήτων 

9. Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
"Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». 

10. Τον Ν. 4496 /2017 (ΦΕΚ 170/Α’/08.11.2017 «Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 για την 
Εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην 
οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και 
άλλες διατάξεις» 

11. Τον Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α΄/22-12-2006) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, 
απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», βάσει του 
οποίου τα ανακυκλώσιμα υλικά που εντάσσονται στις διατάξεις του Ν. 3522/06, άρθρο 
21 (τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις παραδόσεις των ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων) δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, εφόσον αγοράζονται από επιτηδευματίες 
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12. Την υπ' αρ. 25/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης «Έγκριση Τοπικού 
Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Βόλβης» (ΑΔΑ: 
6ΣΘ1Ω9Ω-ΦΛΟ)  

13. Την υπ' αρ. 33/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης περί ορισμού 
τριμελούς επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧ78Ω9Ω-16Π) 

14. Την υπ' αρ. 57/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης για την εκποίηση 
ανακυκλώσιμων υλικών (ΑΔΑ: ΩΝΧ5Ω9Ω-65Ω)  

15. Το υπ’ αρίθμ. 4063/9.3.2018 πρακτικό – Έκθεση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 7 
Π.Δ. 270/81 για την Καταμέτρηση και Εκτίμηση της αξίας για την εκποίηση, αγορά και 
εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Βόλβης 

16. Την υπ’ αρίθμ. 105/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλβης περί 
καθορισμού των όρων δημοπράτησης (ΑΔΑ: ΩΤ6ΗΩ9Ω-9ΝΑ) 

 
 

Προκηρύσσει 
Εκτίθεται σε δημόσια, φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκποίηση 
ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Βόλβης, τα οποία θα αποτελούν προϊόν από τη χωριστή 
συλλογή, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την επεξεργασία και ανάκτηση των 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν: 

   
Άρθρο 1ο 

Όργανο – τόπος – χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του 
Δήμου Βόλβης, την 11η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 13:00 μ.μ. έως 13:30 μ.μ., 
στο χώρο του Δημοτικού καταστήματος Σταυρού, όπου στεγάζεται η Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ. 
Πέρας παραλαβής δικαιολογητικών: έως  την 11η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:45 
μ.μ.. 
 

Άρθρο 2ο 
Αντικείμενο δημοπρασίας 

Τα προς εκποίηση ανακυκλώσιμα υλικά από τη χωριστή συλλογή, την προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση, την επεξεργασία και ανάκτηση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) - 
όπως αυτά περιγράφονται στον "Πίνακα Προεκτίμησης Ποσοτήτων Ανακυκλώσιμων – 
Ανακτώμενων Υλικών Δήμου Βόλβης" του Παραρτήματος Ι - θα αποτελούν προϊόν συλλογής από 
τους κάδους ή άλλα σημεία συλλογής που βρίσκονται στο Δήμο Βόλβης, μέσω του εξοπλισμού 
του αναδόχου και επικουρικά του εξοπλισμού του Δήμου Βόλβης.  
 

Άρθρο 3ο 
Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) έτη, με δυνατότητα παράτασης άλλα έξι (6) έτη, εάν 
κρίνει τούτο σκόπιμο το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης, κατόπιν σχετικής του απόφασης, η οποία 
θα ληφθεί πρό της λήξης ισχύος της σύμβασης. Η έναρξη αυτής θα συντελεστεί με την υπογραφή 
της. Η εγκατάσταση του αναδόχου θα γίνει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου ή του 
εξουσιοδοτημένου προς τούτο αρμοδίου οργάνου. 
 
Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της 
δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – 
Θράκης, ή καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή 
πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.  
 

 
 

ΑΔΑ: 7Θ93Ω9Ω-ΧΘΚ



Σελίδα 3 από 15 
 

Άρθρο 4ο 
Ελάχιστο όριο προσφοράς – Συμβατικό ποσό – Καταβολή τιμήματος   

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσό σε ευρώ ανά είδος, όπως αυτό εμφαίνεται κατ’ 
έτος, ανά υλικό/ανά τόνο στον «Πίνακα Προεκτίμησης Ποσοτήτων Ανακυκλώσιμων – 
Ανακτώμενων Υλικών Δήμου Βόλβης» του Παραρτήματος Ι.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο Δήμο Βόλβης τα προβλεπόμενα από το νόμο και 
σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη δελτία παραλαβής των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου 
Βόλβης εγγράφως και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την επομένη της παραλαβής τους και να 
καταβάλει την αξία των ανακυκλώσιμων υλικών που παραλαμβάνει κάθε μήνα μέσα στις δέκα 
(10) πρώτες εργάσιμες ημέρες του επομένου μήνα, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που 
θα του υποδείξει η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης ή στο Ταμείο του 
Δήμου. 
Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης 
δύναται να διατάξει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, να καταγγείλει 
τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, με όσα αποτελέσματα συνεπάγεται η εις 
βάρος του καταγγελία και συνεπαγόμενη έκπτωση. 
 

Άρθρο 5ο 
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία – Δικαιολογητικά  

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε 
εταιρικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίες που έχουν στην κυριότητα, ή νομή και κατοχή, τους 
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). Σε περιπτώσεις Κοινοπραξιών το κάθε μέλος 
χωριστά θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, θα παρίστανται αυτοπροσώπως. Όσοι 
παραστούν προκειμένου να πλειοδοτήσουν  για λογαριασμό άλλων, οφείλουν να το δηλώσουν, 
πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, καταθέτοντας 
ειδικό προς τούτο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχουν για 
δικό τους λογαριασμό. Εκπρόσωποι Εταιριών οφείλουν να καταθέσουν και σχετική απόφαση 
αρμοδίου οργάνου, με την οποία θα εγκρίνεται η συμμετοχή στη δημοπρασία και ο διορισμός 
συγκεκριμένου φυσικού προσώπου ως εκπροσώπου και αρμοδίου να συμμετάσχει σε αυτήν. 
Ο μελλοντικός πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα παραστεί 
κατά τη διαδικασία δημοπράτησης, θα προσυπογράψει τα πρακτικά αυτής και θα καταστεί 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων 
της παρούσας διακήρυξης και του μετέπειτα συμφωνητικού. 
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, κατά την ημέρα και ώρα της δημοπρασίας 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου (πλειοδότη και εγγυητή). Εάν συμμετέχει νομικό 
πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει 
επικυρωμένο καταστατικό από τον αρμόδιο φορέα κάθε εταιρικής μορφής, το Φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης για τις εταιρικές μορφές που εκδίδεται, από το οποίο να 
προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση, καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία 
με το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
(Φ.Ε.Κ.) συστάσεως (εάν η συμμετοχή γίνεται από ημεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.), καθώς και το 
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) εκπροσώπησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι το πρόσωπο που θα υποβάλει την προσφορά, καθώς και αυτό που θα παρασταθεί 
στη φανερή πλειοδοτική διαδικασία, είναι είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού 
προσώπου είτε ειδικά εξουσιοδοτημένος, δυνάμει πράξης του αρμόδιου οργάνου. Γενικό 
Πιστοποιητικό και Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ (εάν η συμμετοχή γίνεται 
από ημεδαπή Ι.Κ.Ε.), από το οποίο να προκύπτει ότι το πρόσωπο που θα υποβάλει την 
προσφορά, καθώς και αυτό που θα παρασταθεί στη φανερή πλειοδοτική διαδικασία, 
είναι είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου είτε ειδικά εξουσιοδοτημένος, 
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δυνάμει πράξης του αρμόδιου οργάνου. Για τη συμμετοχή κοινοπραξιών δεν είναι 
απαραίτητη η ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα. Το σύνολο των εγγράφων πρέπει να 
είναι πρωτότυπα, αντίγραφα επικυρωμένα ή με ψηφιακή σφραγίδα. 

2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία αναγνωρισμένης τράπεζας ή 
γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου της πρώτης προσφοράς κατ’ έτος στο 
σύνολο του Πίνακα του Παραρτήματος Ι, δηλαδή #800,30# ευρώ, η οποία θα 
αντικατασταθεί, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, με άλλη, σε ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) επί του τελικού ποσού που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία για όλα τα 
συμβατικά έτη στο σύνολο των υλικών, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη, όπως αυτά 
περιγράφονται στον "Πίνακα Προεκτίμησης Ποσοτήτων Ανακυκλώσιμων – Ανακτώμενων  
Υλικών Δήμου Βόλβης" του Παραρτήματος Ι. Η εγγύηση συμμετοχής και καλής 
εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο από το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που 
περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, 
το Δήμο Βόλβης προς τον οποίο θα απευθύνεται, τον αριθμό αυτής, το ποσό που 
καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία, 
υπέρ του οποίου εκδίδεται, ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δέ 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και ότι θα καταβληθεί χωρίς καμία 
από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση, ότι θα ισχύει 
τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας (η 
εγγυητική συμμετοχής) ή αντίστοιχα έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης (η καλής 
εκτέλεσης) και ότι ο εκδότης αυτής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της, ύστερα από έγγραφο αίτημα του Δήμου Βόλβης. 

3. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Βόλβης του ιδίου και του εγγυητού του. 
4. Φορολογική ενημερότητα του ιδίου και του εγγυητού του. 
5. Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδίου και του εγγυητού του. Για όσους απασχολούν 

προσωπικό, οφείλει επιπλέον να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην 
οποία θα δηλώνεται ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο ασφαλίζεται από τους 
ίδιους το προσωπικό τους, καθώς και σχετική ενημερότητα περί της μη ύπαρξης οφειλής 
από ασφαλιστικές εισφορές σε αυτόν. 

6. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. 

7. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
κατατεθεί σε βάρος του συμμετέχοντος αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση. 

8. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί 
υπό εκκαθάριση ή παύση εργασιών. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν οφείλει σε κανένα από τα νομικά πρόσωπα και 
τις επιχειρήσεις του Δήμου Βόλβης. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του ή στην εταιρία 
που ενδεχόμενα εκπροσωπεί κάποιο κώλυμα συμμετοχής στη δημοπρασία. 

12. Άδειες συλλογής και μεταφοράς μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων, που θα καλύπτουν 
τα δρομολόγια μεταφοράς που θα υλοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης για 
τις Περιφέρειες που θα διέρχονται τα απόβλητα.  

13. Τις προβλεπόμενες κατά το νόμο  Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ και άδειες λειτουργίας των ιδιόκτητων 
Κ.Δ.Α.Υ., όπου θα μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα υλικά. 

14. Πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 
15. Πιστοποιητικό εγγραφής σε εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο, από το οποίο να 

προκύπτει η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου, συναφούς με 
το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

16. Βεβαίωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 
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17. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει εμφανώς ότι το συμμετέχον 
φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν τη συμμετέχουσα εταιρία ή 
κοινοπραξία δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε φυλάκιση για ποινικό αδίκημα που 
αφορά στην άσκηση και στο αντικείμενο του επαγγέλματός τους.  

18. Αποδεικτικό τριών (3) τελευταίων κερδοφόρων χρήσεων (π.χ. απολογισμός-
ισολογισμός). 

19. Σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου των εταιρειών, με την οποία θα εγκρίνεται η 
συμμετοχή στη δημοπρασία και ο διορισμός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου ως 
εκπροσώπου και αρμοδίου να συμμετάσχει σε αυτήν. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή Διενέργειας 
Δημοπρασιών έως και τις 12:45 μ.μ. της 11ης Απριλίου 2018, ημέρας Τετάρτης και οπωσδήποτε 
πριν την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας. 
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης το πολύ ένα (1) μήνα πριν την 
ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. Τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. Τα 
αποδεικτικά ενημερότητας θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης το πολύ δέκα (10) ημέρες 
πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν 
ημερομηνία σύνταξης το πολύ δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας και να 
φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, οι 
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το 
καταστατικό τους.  
Δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο 
από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετάσχει ενδιαφερόμενος που 
υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία. 
Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας, κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόμενη όμως 
επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς, εάν υπάρχει. Η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής 
επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία – πλην του πλειοδότη – αμέσως μετά την 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Στον 
πλειοδότη επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης, αφού την αντικαταστήσει με άλλη 
καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) επί του τελικού ποσού που θα 
επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία για όλα τα συμβατικά έτη στο σύνολο των υλικών/ ανά τόνο, για 
την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζομένης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος, 
καθώς και την καλή εκτέλεση των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης.    
 

Άρθρο 6ο 

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας – ανάδειξη πλειοδότη  
Η έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης θα σηματοδοτηθεί με την έναρξη της φανερής, 
προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας 
Δημοπρασιών, έχοντας ως τιμή εκκίνησης της προφορικής διαδικασίας τη συνολική τιμή που 
προκύπτει από τον "Πίνακα Προεκτίμησης Ποσοτήτων Ανακυκλώσιμων – Ανακτώμενων Υλικών 
Δήμου Βόλβης" του Παραρτήματος Ι, ενώ θα έχει ήδη προηγηθεί η κατάθεση των ήδη ελεγμένων 
λοιπών δικαιολογητικών. 
Κατά την ημέρα της δημοπρασίας οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να πλειοδοτούν σε ευρώ: Η 
εκάστη πλειοδοτούσα προσφορά θα πρέπει να διαφέρει από την προηγούμενη κατά 
τουλάχιστον πέντε (5) ευρώ ανά τόνο/ανά υλικό, για την αξία των εκποιούμενων 
ανακυκλώσιμων υλικών και να αφορά τουλάχιστον σε μία κατηγορία εκποιούμενων 
ανακυκλώσιμων υλικών τύπου/ είδους, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι  «Πίνακα Προεκτίμησης 
Ποσοτήτων Ανακυκλώσιμων – Ανακτώμενων Υλικών Δήμου Βόλβης».  
Οι προσφορές θα αναγράφονται στο πρακτικό, με τη σειρά που εκφωνήθηκαν, με το 
ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του πλειοδότη.  
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέ δέσμευση αυτή μεταφέρεται 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο 
πλειοδότη. 
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Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Επί της συνέχισης της δημοπρασίας και πέραν της 
οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, η απόφαση της οποίας 
καταχωρείται στα πρακτικά. 
Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη του 
διαγωνισμού στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, παρουσιάζοντας και το νόμιμο 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ειδάλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  
Η απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 
συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους που προβλέπονται από τη 
διακήρυξη, αναγράφεται στα πρακτικά. 
Προσφορές υποβάλλονται τουλάχιστον σε μία κατηγορία εκποιούμενων ανακυκλώσιμων υλικών 
τύπου/ είδους των κατηγοριών των προς εκποίηση πραγμάτων.  
Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να συμμετέχουν για το σύνολο των 
εκποιούμενων υλικών.  
Τμηματικές προσφορές για κάθε υλικό ξεχωριστά, δεν γίνονται δεκτές.  
Αν δεν παρουσιασθεί ενδιαφερόμενος, η διαδικασία θα επαναληφθεί, ως ο νόμος ορίζει (άρθρ. 
192 ΚΔΚ).  
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας 
Δημοπρασιών, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 
Για την κατακύρωση ή μη του πρακτικού της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Βόλβης. 
Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που 
προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό στο σύνολο των υλικών.  
Οι τιμές των υλικών θα αναπροσαρμόζονται ποσοστιαία ανά τρεις μήνες, όπου θα προκύπτει 

ανάγκη, σύμφωνα με επιλεγμένους δείκτες παρακολούθησης τιμών ανακυκλωσίμων υλικών, 

κοινά αποδεκτούς από το Δήμο Βόλβης και τον ανάδοχο. Εάν μετά την παρέλευση του πρώτου 

τριμήνου, δεν συμφωνηθούν κοινά αποδεκτοί δείκτες, λύεται αυτοδικαίως η σύμβαση και δεν 

δύναται ο Ανάδοχος να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δήμου.  Τουναντίον, ο Δήμος 

αποκτά δικαίωμα για αξίωση πληρωμής της προεκτιμώμενης αξίας για όλες τις εκτιμώμενες 

ποσότητες υλικών για όλα τα συμπεφωνημένα συμβατικά έτη, σε περίπτωση καταγγελίας της 

σύμβασης για αυτόν το λόγο και λύσης αυτής, σε περίπτωση που κρίνει ότι θίγεται και κυρίαρχα 

εάν κατά την επαναδημοπράτηση δεν προκύψει εκ νέου ανάδοχος. 

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ο κάθε ενδιαφερόμενος (πλειοδότης και εγγυητής) 

αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης 

δημοπρασίας και ουδεμία επιφύλαξη διατηρεί προς τούτο. 

 

Άρθρο 7ο 

Απαγορεύσεις 
Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί τις εγκαταστάσεις, τα οχήματα, τους κάδους κλπ. και εν γένει 
την περιουσία του Δήμου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ενάσκηση του έργου του, σε 
άριστη κατάσταση και ευθύνεται σε πλήρη αποκατάσταση και αποζημίωση σε περίπτωση 
φθοράς ή καταστροφής αυτής. 
Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί το έργο του με πάσα φροντίδα και επιμέλεια και να παρέχει 
άριστη ποιότητα υπηρεσιών και με σεβασμό προς το περιβάλλον, τους πολίτες και τις δημοτικές 
υπηρεσίες. 
Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η πρόσληψη συνεταίρου 
και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης. Επίσης, απαγορεύεται στον πλειοδότη να παραχωρήσει 
τη χρήση του δικαιώματος σε τρίτο λόγω ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στο Δήμο 
και προσκομίσει τα σχετικά περί της ασθενείας του πιστοποιητικά από νοσοκομείο. 
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Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε 
απαλλάσσεται της καταβολής του κατ’ έτους τιμήματος μέχρι τη λήξη της σύμβασης, πέραν των 
όσων αναγράφονται στην παρούσα.  

Στον ανάδοχο, σε περίπτωση μη τήρησης των συμπεφωνημένων, θα  επιβληθεί ποινική ρήτρα, η 
οποία θα ανέρχεται στο διπλάσιο του συνολικού ετήσιου τιμήματος ανά υλικό/ ανά τόνο, πλέον 
της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του τιμήματος για όποια 
αιτία πέρα των όσων αναγράφονται στην παρούσα, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την 
κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του κατ΄ έτους τιμήματος, 
εάν δεν έκανε χρήση του έργου, εάν δεν παρείχε υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε  άλλη αιτία, έστω 
και τυχαία, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και 
υγειονομικές διατάξεις, που αφορούν στην υγιεινή και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η μη 
τήρηση των παραπάνω θα συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης, επιβολή της προβλεπόμενης 
ποινικής ρήτρας και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Αποκλείεται στον ανάδοχο η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης.  

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου για οποιαδήποτε εκνίκηση των πραγμάτων 
(ανακυκλωσίμων - ανακτώμενων υλικών), ούτε για την εν γένει κατάσταση αυτών. 

 
Άρθρο 8ο 

Υπογραφή της σύμβασης – Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Ο πλειοδότης οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση στον πλειοδότη του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας ταυτόχρονα την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του τελικού 
ποσού που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία κατ’ έτος στο σύνολό της (συνολική συμβατική 
αξία), για όλα τα συμβατικά έτη, διαφορετικά η εγγύηση συμμετοχής που έχει κατατεθεί 
καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επαναληπτική 
δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και εγγυητή, ενεχομένων και των δύο για την 
«επί έλαττον διαφορά» του τιμήματος από εκείνο της προηγούμενης δημοπρασίας. Αυτό ισχύει 
και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται 
ότι καταρτίσθηκε οριστικά.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκδοθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα για την εγγύηση 
συμμετοχής, θα ισχύει για χρονικό διάστημα ίσο με έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της συνολικής  
διάρκειας της σύμβασης των έξι (6) ετών και θα προβλέπει ρητά όρο περί κατάπτωσής της, 
έπειτα από επιστολή του Δήμου Βόλβης, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως σχετική δικαστική 
παρέμβαση. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης για άλλα έξι (6) έτη, 
σύμφωνα με την παρούσα, η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκδοθεί εκ νέου σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα για την εγγύηση συμμετοχής, θα ισχύει για χρονικό διάστημα ίσο με έξι (6) μήνες 
μετά τη λήξη της συνολικής  διάρκειας της σύμβασης των έξι (6) ετών και θα προβλέπει ρητά όρο 
περί κατάπτωσής της, έπειτα από επιστολή του Δήμου Βόλβης, χωρίς να απαιτείται 
προηγουμένως σχετική δικαστική παρέμβαση. 
Αρμόδια Δ/νση για την υπογραφή της Σύμβασης είναι η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, αρμόδιο 
όργανο ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και Διευθύνουσα Υπηρεσία της Σύμβασης που θα υπογραφεί 
θα είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Βόλβης. 
Εάν ο τελευταίος πλειοδότης δεν προσέλθει, μαζί με τον εγγυητή του, για την υπογραφή της 
σύμβασης μέσα στην καθορισμένη παραπάνω προθεσμία, υφίσταται τις κυρώσεις του άρθρου 3, 
παρ. 2, περίπτωση Α του Π.Δ.270/81. 
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Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έξι (6) έτη, με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) έτη, 
συμπεριλαμβανόμενων και όσων περιγράφονται στον "Πίνακα Προεκτίμησης Ποσοτήτων 
Ανακυκλώσιμων – Ανακτώμενων Υλικών Δήμου Βόλβης" του Παραρτήματος Ι. 
Ο πλειοδότης/ ανάδοχος παραιτείται από το δικαίωμα επίκλησης του άρθρ. 388 ΑΚ, για την 
περίπτωση που η τιμή εκποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών καταστεί υπέρμετρη λόγω 
δραματικής μείωσης των τιμών (απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών). 
 

Άρθρο 9ο 
Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας 

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς, κατά την επαναληπτική δημοπρασία, ορίζεται το ποσό που 
κατακυρώθηκε στο όνομα του πλειοδότη που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό στο σύνολο των 
υλικών, εάν έχει προκύψει τέτοιο, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με την αυστηρή 
εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 
3463/2006). 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου, αν δεν 
παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σε αυτήν. Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η 
σύμβαση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο.  
Μπορεί, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοπρασία να επαναληφθεί 
όταν: 

 το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω ασυμφόρου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια 
της δημοπρασίας,  

 μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα 
πρακτικά,  

 μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης, δεν 
προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου και 
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται, όπως και η αρχική, πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της. 
Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, 
διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών, που αφορούν σε όλους τους διαγωνιζόμενους. 
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του 
Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006. 
 

Άρθρο 10ο 
Παράδοση – παραλαβή ανακυκλωσίμων υλικών 

1. Η διάθεση, ζύγιση και μεταφορά των προς εκποίηση υλικών θα γίνεται με την 
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, με έξοδα του ιδίου, με χρήση κατάλληλου 
μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και εξειδικευμένου προσωπικού του ιδίου. 

2. Ο ανάδοχος, όπου χρειαστεί και σε συνεργασία με το Δήμο Βόλβης, θα τοποθετήσει δικό 
του εξοπλισμό/containers, πλησίον εγκαταστάσεων μεγάλων παραγωγών αποβλήτων 
ανακυκλωσίμων υλικών, ανάλογα με την ποσότητα και το είδος των υλικών και σε χώρο 
που θα του υποδειχτεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βόλβης, σε συνεργασία και 
με τη σύμφωνη γνώμη του παραγωγού αποβλήτων  ανακυκλωσίμων υλικών.  

3. Ο παραπάνω εξοπλισμός/containers θα τοποθετείται άδειος και καθαρός στο χώρο που 
θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, θα είναι άριστα συντηρημένος και 
στεγανός, σύμφωνα με τις κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες και διατάξεις και θα 
είναι σύμφωνος με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως προβλέπεται για 
το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται.  
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4. Εάν διαπιστωθεί ότι εξοπλισμός/container, που έχει τοποθετηθεί, δεν πληροί τις 
προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να έχει για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται, ο 
ανάδοχος οφείλει να τον αντικαταστήσει εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, με 
επιβάρυνση του ιδίου. 

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την 
προστασία του εξοπλισμού και του προσωπικού, σύμφωνα με τις κατά νόμο 
προβλεπόμενες διαδικασίες και διατάξεις και θα είναι σύμφωνα με την κείμενη εθνική 
και κοινοτική νομοθεσία. 

6. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την 
καλή συντήρηση των οχημάτων και ασφάλεια της κυκλοφορίας, καθώς και να 
επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφοράς, 
προς αποφυγή φθορών στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις του Δήμου Βόλβης. 

7. Η μεταφορά των ανακυκλωσίμων υλικών θα γίνεται πάντοτε ύστερα από έγκαιρη 
ειδοποίηση του Δήμου Βόλβης και σε συνεννόηση με αυτόν.  

8. Η συλλογή των ανακυκλωσίμων υλικών χαρτί/χαρτόνι – χάρτινες συσκευασίες, πλαστικό 
-πλαστικές συσκευασίες, μεταλλικές συσκευασίες από τους κάδους ανακύκλωσης, από 
Διαλογή στην Πηγή/χωριστή συλλογή, στο χώρο συγκέντρωσης των υλικών αυτών θα 
γίνεται με μέσα και προσωπικό του Δήμου Βόλβης. 

9.  Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών γυάλινες συσκευασίες από τους 
κάδους/κώδωνες ανακύκλωσης, από Διαλογή στην Πηγή/χωριστή συλλογή, θα γίνεται με 
μέσα και προσωπικό του αναδόχου και θα μεταφέρονται στη συνέχεια στο Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). 

10. Οι ποσότητες των προς ανακύκλωση-ανάκτηση υλικών, που θα παραδίδονται από το 
Δήμο Βόλβης, θα ζυγίζονται σε πλάστιγγες εντός της χωρικής περιφέρειας του Δήμου 
Βόλβης ή όπου αλλού συμφωνηθεί από τα δύο μέρη και θα εκποιούνται με βάση το 
ωφέλιμο φορτίο των οχημάτων μεταφοράς και του εξοπλισμού που φέρουν. 

11. Τα είδη των ανακυκλώσιμων – ανακτώμενων υλικών θα οριστικοποιούνται στις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου που θα μεταφέρονται και οι ποσότητες θα είναι σύμφωνες 
με τα ζυγολόγια, όπως αυτά θα προκύπτουν από τη ζύγιση σε πλάστιγγες εντός της 
χωρικής περιφέρειας του Δήμου  Βόλβης ή όπου αλλού συμφωνηθεί από τα δύο μέρη.  

12. Τα ζυγολόγια θα υπογράφονται από τον οδηγό του οχήματος μεταφοράς του αναδόχου 
και από τον αρμόδιο εκπρόσωπο του Δήμου Βόλβης και αντίγραφο θα παραδίδεται στον 
ανάδοχο και στο Δήμο. 

13. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τακτικούς, έκτακτους και δειγματοληπτικούς 
ελέγχους για τα είδη των ανακυκλωσίμων – ανακτώμενων υλικών του Δήμου που 
μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. 

14. Η μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών και του ανάλογου μηχανολογικού εξοπλισμού 
και οχημάτων εντός του  χώρου που θα υποδείξει ο Δήμος  και η ζύγιση θα γίνεται με 
παρουσία εκπροσώπου του Δήμου Βόλβης. 

15. Μετά το πέρας της διαδικασίας, θα συντάσσονται αντίστοιχα Πρωτόκολλα Ζύγισης 
Ανακυκλωσίμων – Ανακτώμενων Υλικών, στα οποία θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα 
αντίγραφα ζυγολογίων. Τα Πρωτόκολλα Ζύγισης Ανακυκλώσιμων – Ανακτώμενων Υλικών 
θα συνυπογράφονται από τον ανάδοχο, τον εκπρόσωπο του Δήμου Βόλβης και τον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος. 

16. Τα ανακυκλώσιμα – ανακτώμενα υλικά θα παραδίδονται από το Δήμο χωρίς 
υπολείμματα. Υπολείμματα των ανακυκλωσίμων – ανακτώμενων υλικών που θα 
βρεθούν κατά την περαιτέρω διαλογή στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλωσίμων Υλικών, θα 
επιστρέφονται στο Δήμο Βόλβης. Η διαδικασία ανεύρεσης υπολειμμάτων και το 
πραγματικό βάρος-ποσότητα ανακυκλωσίμου υλικού και υπολείμματος αντίστοιχα θα 
παρακολουθείται από ορισμένο υπάλληλο ή εκπρόσωπο του Δήμου Βόλβης. Τα 
υπολείμματα, κατά την επιστροφή τους, θα ζυγίζονται και πάλι σε πλάστιγγες εντός της 
χωρικής περιφέρειας του Δήμου Βόλβης ή όπου αλλού συμφωνηθεί από τα δύο μέρη και 
έτσι θα προκύπτει το πραγματικό «ωφέλιμο» ανακυκλώσιμο υλικό, επί του οποίου θα 
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υφίσταται υποχρέωση καταβολής τιμήματος. Ο όγκος των υπολειμμάτων θα 
πιστοποιείται-αναγνωρίζεται ως αληθής και από τις δύο πλευρές, τον ανάδοχο και το 
Δήμο Βόλβης.  

17. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλαμβάνει όλα τα ανακυκλώσιμα – 
ανακτώμενα υλικά του "Πίνακα Προεκτίμησης Ποσοτήτων Ανακυκλώσιμων – 
Ανακτώμενων Υλικών Δήμου Βόλβης" του Παραρτήματος Ι, που θα παραχθούν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης . 

 
Άρθρο 11ο  

Ανακυκλώσιμες Συσκευασίες 
Ο Δήμος Βόλβης, κατόπιν σύμβασης που έχει υπογράψει από τις 25/05/2017 με την Ελληνική 
Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για την εναλλακτική διαχείριση των 
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, έχει αποδεχτεί τη διαδικασία που ισχύει αναφορικά με τα 
ανακυκλώσιμα υλικά των συσκευασιών . 
Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες θα προωθούνται προς μεταφορά και περαιτέρω διαλογή σε 
νομίμως αδειοδοτημένη και λειτουργούσα μονάδα διαλογής (ΚΔΑΥ). Στη μονάδα αυτή οι 
ανακυκλώσιμες συσκευασίες διαχωρίζονται, συμπιέζονται και μεταφέρονται προς αξιοποίηση. 
Ειδικά στην περίπτωση διάθεσης σε ανακυκλωτές εκτός της χώρας, απαιτούνται ενδεικτικά τα 
εξής: παραστατικά εξαγωγής, φορτωτικά έγγραφα και έγγραφα του ΥΠΕΝ για την έγκριση της 
εξαγωγής βάσει του Κανονισμού 1013/2006, ή κατ’ ελάχιστον οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο 
είναι αποδεκτό από το ΥΠΕΝ για την αναγνώριση της εξαγωγής. 
Τα αποδεικτικά παραστατικά που θα αναφέρονται στις ανακυκλώσιμες συσκευασίες  πρέπει να 
αναγράφουν αποκλειστικώς την αντίστοιχη περιγραφή του σχετικού καταλόγου των 
ανακτώμενων υλικών συσκευασίας του Παραρτήματος ΙΙ. 
Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την αξιοποίηση από τους αποδέκτες των πωλούμενων 
ανακτηθέντων υλικών συσκευασίας.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, εγγράφως και ηλεκτρονικά, για κάθε μήνα, κατά την 
1η ημέρα του επόμενου μήνα, Βεβαίωση παραλαβής υλικών του αποδέκτη, για τα υλικά που 
τιμολόγησε ο Δήμος τη συγκεκριμένη περίοδο, η οποία θα έχει τη μορφή του Παραρτήματος ΙΙI.  
Σε κάθε περίπτωση τα ανακτώμενα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται (πωλούνται) σε: 

 εγχώριους ανακυκλωτές  που λειτουργούν νομίμως,  

 αποδέκτες στο εξωτερικό, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου, 

 σε εγχώριους εμπόρους με τις εξής προϋποθέσεις: α) ότι τα υλικά θα μεταπωλούνται 
μόνο σε ανακυκλωτές ή θα εξάγονται β)  θα ενημερώνονται οι έμποροι αποδέκτες από το 
Δήμο ότι, για τις ποσότητες που αγόρασαν, θα πρέπει να προσκομίζουν οι έμποροι στην 
ΕΕΑΑ ανά τρίμηνο, παραστατικά πώλησης προς εγχώριο ανακυκλωτή ή εξαγωγέα και 
υπογεγραμμένη σχετική συνοδευτική βεβαίωση, κατόπιν αιτήματος της ΕΕΑΑ. Στην 
περίπτωση που οι έμποροι αποδέκτες δεν ανταποκρίνονται στο ως άνω αίτημα, η ΕΕΑΑ  
διατηρεί το δικαίωμα να μην πιστοποιεί τις ποσότητες που διατέθηκαν στο συγκεκριμένο 
έμπορο από το  διάστημα  που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και μετά. Στην περίπτωση 
αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στο Δήμο το αντίστοιχο αντίτιμο των υλικών 
αυτών που αντιστοιχεί στις καταβολές της ΕΕΑΑ, σύμφωνα με τις διαδικασίες της 
παρούσας, κάθε μήνα  μέσα στις δέκα (10) πρώτες εργάσιμες ημέρες του επομένου 
μήνα, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδείξει η Διεύθυνση 
Οικονομικών του Δήμου Βόλβης.  
Μέχρι την επιστροφή στην προτεραία κατάσταση, ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το 
αντίστοιχο αντίτιμο των υλικών αυτών, που αντιστοιχεί στις καταβολές της ΕΕΑΑ, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας. Εάν ο ανάδοχος αρνηθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
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 Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση οφείλει να συμμορφώνεται με όλους τους όρους της 
παρούσας. Με τη συμμετοχή του και μόνο στη δημοπρασία τεκμαίρεται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας και δεν διατηρεί όποια επιφύλαξη. 

 
Άρθρο 12ο 

Φόροι – Τέλη 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, βάσει των κείμενων 
διατάξεων, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 

Άρθρο 13ο 
Έκπτωση πλειοδότη/ αναδόχου 

Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ενδεικτικά όταν:  

- δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, 
- αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση, 
- δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,  
- δεν προβεί στις οριζόμενες ημερομηνίες στην κατάθεση πληρωμής των τιμολογίων 

πώλησης, 
- δεν έχει αντικαταστήσει εντός 24 ωρών τον εξοπλισμό/container που έχει τοποθετήσει 

και δεν πληροί τυχόν τις προδιαγραφές, τις οποίες πρέπει να έχει για το σκοπό για τον 
οποίο χρησιμοποιείται, 

- κατ’ επανάληψη τοποθετεί εξοπλισμό/containers που δεν είναι σύμφωνος με τις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές  και τους όρους της σύμβασης, 

- αρνηθεί την παραλαβή ανακυκλώσιμου υλικού μετά το πέρας πέντε (5) ημερών από την 
έγγραφη ενημέρωσή του ή ενημέρωσή του μέσω αποστολής ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου από ορισμένο  εκπρόσωπο του Δήμου Βόλβης, 

- δεν κατέχει τις προβλεπόμενες κατά το νόμο άδειες και σύμφωνα με την παρούσα, 
- δεν τηρεί την τυπική διαδικασία σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και όσα απαιτούνται 

για την καλή τήρηση της σύμβασης του Δήμου Βόλβης με την ΕΕΑΑ Α.Ε., 
- δεν τηρούνται οι όροι της προκήρυξης και της σύμβασης, οι οποίοι κρίνονται όλοι 

σπουδαίοι. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος ή την 
υπογραφή της σύμβασης αντίστοιχα όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου Βόλβης και αντίστοιχα 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, πλήρως αιτιολογημένοι και αποδεκτοί από το Δήμο, κατόπιν 
αξιολόγησης. 
 

Άρθρο 14ο 
Ανωτέρα Βία 

Ο ανάδοχος πλειοδότης που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα που επισυνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο Δήμο Βόλβης τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία, τα οποία και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή 
ή/και το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η επίκληση «ανωτέρας βίας» δεν γίνεται 
δεκτή και θεωρείται «Απαράδεκτη». 
 

Άρθρο 15ο 
Ισχύουσες διατάξεις/ Επίλυση διαφορών 

Η διενέργεια της δημοπρασίας και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τους όρους της 
παρούσας, από τα οριζόμενα στο Π.Δ. 270/1981, στοσ Ν. 3463/2006, στον Ν. 3852/2010 και στον 
Α.Κ.. 
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών, που δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστούν από τη 
διοίκηση, είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 
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Άρθρο 16ο 
Λοιπές διατάξεις 

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται: 
α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.  
β) τη σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, με απόφασή 
του, το Δημοτικό Συμβούλιο. 
γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την 
παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση της σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο 
με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο. 
δ) την αξίωση του αναδόχου για λύση της σύμβασης στην περίπτωση που ο Δήμος Βόλβης, κατ’ 
επανάληψη και μετά από πέντε (5) έγγραφες οχλήσεις του αναδόχου προς το Δήμο Βόλβης, 
παραδίδει τα ανακυκλώσιμα – ανακτώμενα υλικά, τα ανακυκλώσιμα υλικά χαρτί/χαρτόνι – 
χάρτινες συσκευασίες, πλαστικό – πλαστικές συσκευασίες, μεταλλικές συσκευασίες στον 
ανάδοχο με υπολείμματα, χωρίς να έχει γίνει χειροδιαλογή.  
Έξοδα που τυχόν προκύψουν και αφορούν στη διακήρυξη, τη δημοπρασία και το συμφωνητικό, 
καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του, 
εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. 
 

Άρθρο 17ο 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων/ Δημοσιότητα 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων & Διαχείρισης Δημοτικής 
Περιουσίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δ/νση: Σταυρός Θεσ/νίκης, τηλ. 2397330231, 
fax 2397065600, καθώς και στο τηλ. 2397061661. 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από 
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.  
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βόλβης και στις Δ.Ε. 
αυτού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr . 
 

 
Ο Δήμαρχος Βόλβης 

 
Διαμαντής Ι. Λιάμας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dimosvolvis.gr/
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Παράρτημα Ι 
 

Πίνακας Προεκτίμησης Ποσοτήτων Ανακυκλώσιμων – Ανακτώμενων Υλικών Δήμου Βόλβης 

α/α Ανακυκλώσιμο Υλικό Εκτιμώμενη Ποσότητα 

σε τόνους (t) ανά έτος 

Ποσό σε Ευρώ 

ανά Τόνο (€/t) 

1. Χαρτί-χαρτόνι- χάρτινες συσκευασίες 600 10,00 

2. Μεταλλικές Συσκευασίες 100 20,00 

3. Πλαστικά – πλαστικές συσκευασίες 200 0,01 

4. Γυάλινες συσκευασίες 100 0,01 

 Σύνολο 8.003,00 

 

Σημείωση 1: Οι ποσότητες των υλικών που αναγράφονται στον "Πίνακα Προεκτίμησης 

Ποσοτήτων Ανακυκλώσιμων – Ανακτώμενων Υλικών Δήμου Βόλβης" είναι κατά προσέγγιση 

υπολογισμένες, κατά τη χρονική στιγμή της σύνταξης της παρούσας πρόσκλησης, δεν δεσμεύει 

το Δήμο Βόλβης. Οι ακριβείς ποσότητες των υλικών θα καθορίζονται με τα Πρωτόκολλα Ζύγισης 

Ανακυκλώσιμων Υλικών,  δελτία παραλαβής και τα όσα ορίζει η παρούσα διακήρυξη. 

Σημείωση 2: Οι τιμές των υλικών θα αναπροσαρμόζονται ποσοστιαία ανά τρεις μήνες όπου 

απαιτείται, σύμφωνα με επιλεγμένους δείκτες παρακολούθησης τιμών ανακυκλωσίμων υλικών, 

κοινά αποδεκτούς από το Δήμο Βόλβης και τον ανάδοχο. Εάν μετά την παρέλευση του πρώτου 

τριμήνου, δεν συμφωνηθούν κοινά αποδεκτοί δείκτες, λύεται αυτοδικαίως η σύμβαση και δεν 

δύναται ο Ανάδοχος να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δήμου.  Τουναντίον, ο Δήμος 

αποκτά δικαίωμα για αξίωση πληρωμής της προεκτιμώμενης αξίας για όλες τις εκτιμώμενες 

ποσότητες υλικών για όλα τα συμπεφωνημένα συμβατικά έτη, σε περίπτωση καταγγελίας της 

σύμβασης για αυτόν το λόγο και λύσης αυτής, σε περίπτωση που κρίνει ότι θίγεται και κυρίαρχα 

εάν κατά την επαναδημοπράτηση δεν προκύψει εκ νέου ανάδοχος. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλαμβάνει όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα 

παραχθούν από το Δήμο Βόλβης καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με την παρούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Προδιαγραφές Ανακτώμενων Αποβλήτων Συσκευασίας 

 

Κατάλογος ανακτώμενων υλικών συσκευασίας 

 

1. Γυάλινες συσκευασίες (φιάλες και δοχεία) 

2. Πλαστικές συσκευασίες (φιάλες) από PET 

3. Πλαστικές συσκευασίες (φιάλες) από HDPE 

4. Πλαστικές συσκευασίες (φιάλες και δοχεία) από PP 

5. Πλαστικό φιλμ συσκευασίας  

6. Χαρτόνι συσκευασίας 

7. Χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων 

8. Κουτιά και συσκευασίες αλουμινίου 

9. Κουτιά και συσκευασίες σιδήρου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ 

 

Βεβαίωση Παραλαβής Υλικών 

 

Βεβαιώνεται ότι η εταιρεία....................................................................…………… με ΑΦΜ................................................ 

παρέλαβε από το Δήμο Βόλβης τις παρακάτω ποσότητες την περίοδο............................................................................ 

Αρ. Τιμολογίου Ημ/νία Τιμολογίου Περιγραφή Είδους Βάρος ΔΑ- τόνοι 

        

        

        

        

        

        

       

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Σύνολο:  

Εταιρεία:  

Υπογραφή/ 

Σφραγίδα: 
 

Ημερομηνία: 
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