
 

                                                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.  

 Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί για τις ανάγκες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ». Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στα 20.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%.  Η Οργάνωση δράσης για την προώθηση της χρήσης του καφέ κάδου και της ιδέας ανακύκλωσης των οργανικών αποβλήτων θα εκτελεστεί σε τρεις διαφορετικές ομάδες και θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016. Πιο συγκεκριμένη για την Ομάδα 1 θα γίνει κατανομή σε Μέσα Ενημέρωσης, ενώ για τις ομάδες 2 και 3 θα γίνουν αναθέσεις αφού κληθούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν τις προσφορές τους. Οι προσφορές για τις ομάδες 2 και 3 θα κατατεθούν  σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως τις 14/10/2019, θα είναι σύμφωνες με το με αριθ.πρωτ.14586/23-09-2019  Υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τους υπαλλήλους του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και θα περιλαμβάνει: 
1)Οικονομική προσφορά 

2)Υπεύθυνη δήλωση η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα (Α) της πρόσκλησης. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 Η λέξη «Προσφορά» 

 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
 Ο τίτλος της σύμβασης 

 Η καταληκτική (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)  

                                                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ                    ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ      ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.)                                                                 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                              
 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                          ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ                                     Ταχ. Δ/νση : Φράγκων 6-8 54626 Θεσσαλονίκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Θεσσαλονίκη,         08 /10/2019  

 

   Αριθμ. Πρωτ.          15250 

  

 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

                 



 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρου 92 παρ.1 του Ν.4412/16) 

α)Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει  μετά από απόφαση του Προέδρου του Περιφερειακού Συνδέσμου, 
β) Μεταγενέστερη προσφορά ή προσφορά με ελλειπή δικαιολογητικά δε γίνεται δεκτή 

γ) Εναλλακτική προσφορά θα απορριφθεί, 
δ) Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης, 
ε) Η πληρωμή θα γίνεται ύστερα από έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και  με ένταλμα που θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά από  την παραλαβή της υπηρεσίας. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις.  Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».  
 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Α) δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
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,  
Β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική). 
Γ) έλαβα πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της Διακήρυξης και αποδέχομαι αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 
Δ) η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

ΠΡΟΣ:      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(1):   Τόπος Γέννησης:  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  



Ε) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή από Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
ΣΤ) η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για  εκατόν ογδόντα (180)  ήμερες   από την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Ζ) δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
N.4412/2016, 

Η) δεν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  
Θ) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  
Ι) η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ήτοι δεν έχει, άμεσα ή 
έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.4412/2016, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως 
στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασης.  
ΙΑ) δεν έχω εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, 
ΙΒ) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
ΙΓ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016,  
ΙΔ) δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  

           ΙΕ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά μου. 

 ΙΣΤ)Η εταιρία της οποίας είμαι νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγγεγραμμένη στο 
.................................................. 

               Ημερομηνία:   .......……….2018 

               Ο – Η Δηλ. 
 

                                                                                                                                                                         (Υπογραφή) (1)  Αναγράφεται ολογράφως.  (2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Γραφείο Ευθύνης Προέδρου 

 

 

Θεσσαλονίκη,   23 /09 / 2019  

 

Αρ.Πρωτ. 14586 

 

Προς:   Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

  

 

Κοινοποίηση: 
 Πρόεδρο 

 Γεν. Γραμματέα 

   

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Α) ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής 
Μακεδονίας όπως αυτό εγκρίθηκε με την 220/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο 
στόχο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων συμπεριλαμβάνονται οι εξής επιμέρους στόχοι: 

 Εκτροπή μέσω της οικιακής κομποστοποίησης με ελάχιστο στόχο τουλάχιστον 3% κ.β. των 
βιοαποβλήτων έως το 2020, σύμφωνα με το στόχο του ΕΣΔΑ 

 Μεγιστοποίηση επιπέδων εκτροπής των «διαθέσιμων για συλλογή» αποβλήτων βρώσιμων 
λιπών και ελαίων, στοχεύοντας στο 75% έως το 2020. 

 Εκτροπή μέσω δικτύου συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (συμπεριλαμβάνοντας τα 
υπολείμματα τροφίμων και τα πράσινα απόβλητα) 

 

Για τη μεταβατική περίοδο έχει συνταχθεί σχέδιο διαχείρισης που περιλαμβάνει τη λειτουργία 
εγκαταστάσεων μικρότερης δυναμικότητας και ευέλικτης μορφής / τεχνολογίας, όπως 
“compact” μηχανισμοί / κινητός εξοπλισμός/ συστήματα με δυνατότητα επέκτασης αύξησης 
δυναμικότητας 

Με απόφαση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος να είναι ο 
μοναδικός δικαιούχος για την υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της προμήθειας 
εξοπλισμού ανάπτυξης του δικτύου συλλογής στην πηγή. 
Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει εκδοθεί 
Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων με προβλεπόμενη δαπάνη 14.500.000 € ενώ έχουν 
ληφθεί αποφάσεις έγκρισης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Συνδέσμου και 37 από τους 
38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Για τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η Οργάνωση Δράσης που θα προωθεί την χρήση του 
Καφέ Κάδου και την Ανακύκλωση των Οργανικών Αποβλήτων. 
 

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
Η δράση θα περιλαμβάνει την προβολή μηνυμάτων μέσω εντύπων, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών 
μέσων και ηλεκτρονικών εφημερίδων, καθώς και τη μίσθωση οθόνης στην οποία θα 



προβάλλονται τα σχετικά ενημερωτικά μηνύματα στις διάφορες εκδηλώσεις του φορέα , όπως 
και την παραγωγή βίντεο. 
Θα εκτελεστεί σε τρεις διαφορετικές ομάδες και θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016. 
Πιο συγκεκριμένη για την Ομάδα 1 θα γίνει κατανομή σε Μέσα Ενημέρωσης, ενώ για τις ομάδες 2 
και 3 θα γίνουν αναθέσεις αφού κληθούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν 
τις προσφορές τους. 
Στον Κ.Α. 20.6473.006 του Συνδέσμου υπάρχουν αναγεγραμμένες πιστώσεις. 
 

Γ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 
ΟΜΑΔΑ 1      

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΩ 
ΕΝΤΥΠΩΝ 

  12.950,00 12.950,00 3.108,00 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΩ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 

  2.750,00 2.750,00 660,00 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

  1.800,00 1.800,00 432,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 17.500,00 4.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 21.700,00 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% 

ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΟΘΟΝΗΣ 

  1.500,00 1.500,00 360.00 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.860,00 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΒΙΝΤΕΟ  

  1.000,00 1.000,00 240,00 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.240,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 24.800,00€ 

 

Δ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 
 

CPV 79342200-5  "Υπηρεσίες Προώθησης"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Γραφείο Ευθύνης Προέδρου 

Ο/Η Συντάξας 

 

Γκουραμάνης Σωτήριος 

Δ.Ε Εποπτών 

 


