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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για υποβολή προσφοράς για ανάθεση με υπεργολαβία)
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για
τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία” (ΑΝΤΙΓΟΝΗ) στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης “Τα Πάντα RE”, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) προτίθεται να αναθέσει σε έναν (1) υπεργολάβο με
Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου τη συλλογή, μεταφορά και διανομή
ανακυκλώσιμων υλικών από οκτώ (8) σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης που
θα του υποδειχθούν από την ΑΜΚΕ «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» στους συμφωνημένους από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
χώρους διαλογής και επεξεργασίας. Η διάρκεια του έργου, που προσδιορίζεται σε εννέα (9) μήνες από
την κατακύρωση της υπεργολαβίας, αναφέρεται σε εννέα μήνες σχολικής δραστηριότητας. Επομένως,
οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος εξαιρούνται. Η υπεργολαβία ενδέχεται να ανανεωθεί ή να
παραταθεί έως το τέλος της Πράξης, σε περίπτωση παράτασης ή τροποποίησης του
χρονοδιαγράμματος της Πράξης.
Ι. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης
για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία” στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Τα
Πάντα RE”, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) προτίθεται να προβεί στη συλλογή οικιακών αποβλήτων στην πηγή, από
οκτώ (8) σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα οποία θα επιλεγούν από την
«ΑΝΤΙΓΟΝΗ».
Κύριος στόχος της Πράξης "Τα Πάντα RE" είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου
Θεσσαλονίκης σε θέματα εθελοντισμού και προστασίας του περιβάλλοντος ώστε να μειωθούν οι
αρνητικές επιπτώσεις της μη ορθολογικής διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων στο περιβάλλον και τη
δημόσια υγεία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ολοκληρωμένη, αποκεντρωμένη και κοινωνική διαχείριση
των απορριμμάτων, στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών μέσω φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και στον εθελοντισμό. Μία από τις κύριες ομάδες στόχου είναι οι μαθητές
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής παρέμβασης.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Πράξης θα γίνει συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων
υλικών από 8 σχολικές μονάδες (3 Δημοτικά, 3 Γυμνάσια και 2 Λύκεια) στους χώρους διαλογής και
επεξεργασίας τους. Προβλέπεται η τοποθέτηση τεσσάρων (4) ειδικών κάδων σε κάθε μία από τις οκτώ
σχολικές μονάδες, και καθιέρωση εβδομαδιαίου προγράμματος συλλογής οικιακών αποβλήτων με
διαλογή στην πηγή. Δηλαδή θα τοποθετηθούν συνολικά τριάντα δύο (32) κάδοι σε όλα τα σχολεία που
θα επιλεγούν. Οι κάδοι που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιον τρόπο,
ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί των μαθητών - χρηστών. Θα πρέπει να αποτελούνται από
σταθερό μεταλλικό σκελετό με στρογγυλεμένες γωνίες και καπάκι, στον οποίο θα προσαρμόζονται
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βιοδιασπώμενοι σάκοι για την απόρριψη και συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Σε κάθε κάδο θα
τυπωθούν και θα κολληθούν σε εμφανές σημείο ετικέτες με τα λογότυπα της πράξης και του φορέα
χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται από τους κανόνες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ. Ο υπεργολάβος είναι
υποχρεωμένος να επισκέπτεται μία φορά την εβδομάδα κάθε μία από τις 8 σχολικές μονάδες για τη
συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Συνολικά θα πραγματοποιήσει 288 επισκέψεις για συλλογή
ανακυκλώσιμων υλικών από 8 σχολικές μονάδες για εννέα μήνες (36 εβδομάδες) μία φορά την
εβδομάδα.
Η διαδικασία συλλογής θα ανατεθεί σε εργολάβο, ο οποίος θα επιλεγεί μέσα από τη διαδικασία
ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο εργολάβος που θα επιλεγεί θα πρέπει να
ακολουθεί πιστά τις κείμενες διατάξεις περί συλλογής μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων των
Ν.2939/2001 και Ν.4496/2017 και όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως:
 καταμέτρηση των συσκευασιών και τοποθέτηση στα ειδικά «σπιτάκια» του Σ.Σ.Ε.Δ . Ανταποδοτική
Ανακύκλωση Α.Ε.
 ζύγιση του χαρτιού και μεταφορά στο ειδικό container εναπόθεσης στο Πάρκο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Λαγκαδά.
 συμπλήρωση εντύπου παρακολούθησης απόβλητου, έτσι ώστε να καταγράφοντα ηλεκτρονικά όλα
τα συλλεγόμενα υλικά κατά Ε.Κ.Α. (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων), όπως είναι απαραίτητο
 πιστοποιητικό διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στο τέλος του ημερολογιακού έτους με όλες
συνολικά τις ποσότητες ανακτώμενων υλικών κατά Ε.Κ.Α.
Προϋπόθεση για την επιλογή του εργολάβου είναι να έχει σύμβαση μεταφοράς με το Σ.Σ.Ε.Δ.
Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε., ώστε να είναι απολύτως εξασφαλισμένο ότι δε θα προκύψουν κέρδη
για αυτόν από τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων
της Πράξης «Τα πάντα Re».
Η συλλογή θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται
(στον Κανονισμό) οδηγία 98/2008/ΕΕ της ΕΕ με διαλογή στην πηγή. Στις οκτώ (8) συνολικά σχολικές
μονάδες (3 Δημοτικά, 3 Γυμνάσια και 2 Λύκεια) που θα συμμετέχουν στις Δράσεις της Πράξης θα
εγκατασταθούν κάδοι σύμφωνα με τον Ε.Σ.Δ.Α. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β` 15.12.2015) για την
διαλογή στην πηγή:
Α/Α Τύπος

Αριθμός τεμαχίων Είδος συλλεγόμενου υλικού

1

Κόκκινο (άλλα πλαστικά)

8

Άλλα πλαστικά

2

Κίτρινο

8

Χαρτί

3

Κόκκινο (πλαστικό pet)

8

Πλαστικό pet

4

Κόκκινο (μέταλλα)

8

Μέταλλα (αλουμίνιο)

Τονίζεται ότι για λόγους ασφαλείας των μαθητών – χρηστών δε θα γίνεται συλλογή γυαλιού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών δε μπορεί να υπερβεί τις 9.300,00
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κριτήριο για την κατακύρωση της υπεργολαβίας και την τελική επιλογή του εργολάβου είναι η
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον
εργολάβο με τη χαμηλότερη τιμή, από τους εργολάβους των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές
με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφές και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
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ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η υποβολή των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους επειδή δε θα μπορεί να γίνεται με
φυσική παρουσία λόγω των ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, θα γίνεται
αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση andreas@antigone.gr
μέχρι και την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00. Εντός 24 ωρών θα λαμβάνουν απαντητικό e-mail
με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δε θα
αξιολογηθούν.
Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της Πράξης παρέχονται στους ενδιαφερόμενους
τηλεφωνικά στο 2310 285688 ή διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση andreas@antigone.gr.
ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αναλυτική προσφορά, η οποία θα πρέπει να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:
- Σύντομη περιγραφή της επιχείρησης, έτος ίδρυσης, αντικείμενο, προηγούμενη εμπειρία και
έργα, τεχνογνωσία
- Σύντομη περιγραφή των διαδικασιών που θα εφαρμοστούν
- Κοστολόγηση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν με διακριτή αναφορά του καθαρού ποσού,
του Φ.Π.Α. και του τελικού συνολικού ποσού της προσφοράς.
2. Άδεια συλλογής μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας που περιέχει τους κωδικούς Ε.Κ.Α. 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04.
3. Αποδεικτικό Καταχώρησης Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς στο Η.Μ.Α.
4. Αποδεικτικό Υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων στο Η.Μ.Α. για το 2019.
5. Σύμβαση μεταφοράς με το Σ.Σ.Ε.Δ. Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε. σε ισχύ ή Κατάσταση
Συμφωνητικών, παραγράφου 16 άρθρου 8 ν.1882/90 (βάσει της 1065606/7222/ΔΕ -Β’/18.7.2000
Α.Υ.Ο).
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης που θα αναφέρει τα εξής:
i) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή
και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική
δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
ii) δεν είμαι υπόδικος και έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε
iii) δεν έχω, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα
iv) δεν τελώ υπό δικαστική συμπαράσταση.
v) δε συντρέχουν για το άτομό μου ή την εταιρία μου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
vi) σε περίπτωση που επιλεγεί ο φορέας που εκπροσωπώ, θα αναλάβει ναι τοποθετήσει τον
απαραίτητο αριθμό από τους κάδους (βάσεις) συλλογής στις σχολικές μονάδες με δικά του
έξοδα με ποινή αποκλεισμού.
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IV. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
1. Η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να συλλέξει τα απόβλητα συσκευασιών από
σχολικές μονάδες που υποδεικνύει η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ”, εφόσον βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου Θεσσαλονίκης.
2.
Η συλλογή,
μεταφορά και
φύλαξη των οικιακών απόβλητων στις εγκαταστάσεις του
αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιείται με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό ο
ανάδοχος. Η δαπάνη αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης και τελικής διάθεσης των ανωτέρω
απόβλητων συσκευασίας θα βαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία.
3. Ουδεμία ευθύνη βαρύνει την “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” έναντι του αναδόχου καθώς και οποιοδήποτε τρίτου για
οποιαδήποτε ζημία πιθανώς προκληθεί κατά την αποκομιδή-μεταφορά και εκφόρτωση των απόβλητων
συσκευασιών, (ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: ατύχημα, υλικές ζημίες σε παρακείμενα οχήματα,
τραυματισμός, θάνατος προσώπου) ούτε και για τυχόν απώλειες εξαρτημάτων του κατά τη διάρκεια της
παραμονής του στο χώρο αποθήκευσης του αναδόχου.
4. Ουδεμία ευθύνη βαρύνει την “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” έναντι του αναδόχου σχετικά με μισθοδοσία, εισφορές
Ε.Φ.Κ.Α. και λοιπές υποχρεώσεις προς το δημόσιο που απορρέουν από την σύμβαση αυτή.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαχειριστεί τα απόβλητα συσκευασιών από τη στιγμή της συλλογής, να
πράξει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειες και να εκδώσει όλα τα
προβλεπόμενα παραστατικά και όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τις ειδικές βάσεις συλλογής οικιακών αποβλήτων και
συσκευασιών (32 συνολικά βάσεις) με δικά του έξοδα.
V. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από
την σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε
τρίτο.
VI. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ
Ο ανάδοχος εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) προς την ΑΜΚΕ “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” με την
ένδειξη «υπηρεσίες παροχής συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο πλαίσιο υλοποίησης
της Πράξης με τίτλο "Τα Πάντα RE", που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)». Επίσης για κάθε πληρωμή, μαζί με το τιμολόγιο ο
ανάδοχος θα προσκομίζει πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και όλα
τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συλλογή και παράδοση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Η
καταβολή των πληρωμών θα γίνεται κάθε τρεις (3) μήνες σχολικής δραστηριότητας κατά την υλοποίηση
του έργου, που σημαίνει ότι οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος εξαιρούνται.
VII. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να
δικάσουν οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη προκύψει μεταξύ της ΑΜΚΕ “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” και του αναδόχου
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της υπογεγραμμένης σύμβασης.
Το Ελληνικό Δίκαιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και την υπογεγραμμένη σύμβαση.
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VIII. ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η κλήση από την ΑΜΚΕ “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” του εργολάβου που θα επιλεγεί θα γίνει εγγράφως μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αμέσως με την ανακοίνωση της απόφασης επιλογής. Στη συνέχεια, ο
εργολάβος θα κληθεί τηλεφωνικά από την «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» για να βεβαιώσει την παραλαβή της
ειδοποίησης.
IX. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί της απόφασης επιλογής του
εργολάβου αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
andreas@antigone.gr μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που λήγει μετά την πάροδο δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων κατάταξης. Δεν παρέχεται δυνατότητα
υποβολής ένστασης με φυσική παρουσία λόγω των ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας COVID-19. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης της “ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ”.
Ο Διαχειριστής και Νόμιμος Εκπρόσωπος της “ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ”
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