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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αφαίρεση/ αποξήλωση, συλλογή 
και μεταφορά παράνομα τοποθετημένων διαφημιστικών πινακίδων και πλαισίων, κατ’ 

εφαρμογή του Ν.2946/2001 (άρθρο 9), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιοχή 

αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» 
 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 142/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ Α΄ 235), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. 

3. Το Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α' 141) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

4. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δη  
τα άρθρα 118 και 120, όπως αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) 

«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 
6. Τον Ν.4727/2020  (ΦΕΚ 184 Α/23-09-2020)«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις»(Κεφάλαιο ΙΑ  Ψηφιακή Διαφάνεια- Πρόγραμμα Διαύγεια, άρθρα 75-83). 

7. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 
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8. Το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103/13-06-2018) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης 

της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης». 

9. Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016). 

10. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία 

11. Την Υ.Α. 5143/2014 (ΦΕΚ Β' 3335) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και 

απόδοσης της κράτησης 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ», όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει, το ύψος της 

οποίας ανέρχεται πλέον σε 0,07%,  και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ 

φόρων και κρατήσεων, κάθε αρχικής, συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, με καθαρή 

αξία άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. 

12. Την ΥΑ 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

13. Την Κ.Υ.Α.1191/14-3-2017 (ΦΕΚ Β’969/22.3.2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 

της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016. 

13. Την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αριθ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 250/26-5-
2017 «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης»).  

14. Την απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.- Θ. αρ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971 /Β΄/07-06-2017), με θέμα: 
«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή 
Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης». 

15. Την πραγματοποιηθείσα έρευνα αγοράς του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού 

της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Κ-Μ της Α.Δ.Μ.Θ. 

16. Το αρ. πρωτ. 161970/26.7.2021 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ009031853 2021-08-04) του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Κ-Μ της Α.Δ.Μ.Θ. με αίτηση 

ανάληψης πίστωσης. 

17. Την με αρ. πρωτ. 2980/2021/6.9.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2021 

της Α.Δ.Μ.Θ. (ΑΔΑ : Ω8ΛΞΟΡ1Υ-034 & ΑΔΑΜ : 21REQ009157531 2021-09-06) για τον Ειδικό 

Φορέα/Α.Λ.Ε. 1907-999-01/2420989001. με αύξοντα αριθμό απόφασης 430 και με α/α 55338 στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. 

 
Τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές για την «Αφαίρεση/αποξήλωση, συλλογή και μεταφορά 

παράνομα τοποθετημένων διαφημιστικών πινακίδων και πλαισίων κατ’ εφαρμογή του 

Ν.2946/2001 (άρθρο 9), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  σε περιοχή αρμοδιότητας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης» εγκρινόμενες με την παρούσα. 

 

Ανακοινώνει ότι: 

 
προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, για την «Αφαίρεση/αποξήλωση, συλλογή και μεταφορά παράνομα 

τοποθετημένων διαφημιστικών πινακίδων και πλαισίων κατ’ εφαρμογή του Ν.2946/2001 
(άρθρο 9), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιοχή αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης» 
 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια έως τις 15 Δεκεμβρίου 2021. 
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Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 25.000€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (20.161,29€ άνευ Φ.Π.Α.) 

 
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έκδοση και 

κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η «Αφαίρεση/αποξήλωση, συλλογή και μεταφορά 

παράνομα τοποθετημένων διαφημιστικών πινακίδων και πλαισίων κατ’ εφαρμογή του 

Ν.2946/2001 (άρθρο 9), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιοχή αρμοδιότητας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης». Η αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου 

παρουσιάζεται στο μέρος Α του Παραρτήματος Ι. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του μέρος Γ του 

Παραρτήματος Ι και παράλληλα να αποδέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.  

 

CPV : 45220000 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει εις 
διπλούν: 

 

Α) Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, με τα ακόλουθα: 
 

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα 

κάτωθι: 
 

α) Δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του 

άρθρου 73 παρ.1 του ν.4412/2016(αφορά στα φυσικά πρόσωπα-μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα: 

• στις ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, τους διαχειριστές,  

• στις ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα 
πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,  

• στους συνεταιρισμούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

• στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο 

 
β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος (άρθρο 73 παρ.2 ν.4412/2016). 

 
γ) Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης (ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, αλλά τηρεί 

τους όρους αυτής) και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (άρθρο 73 παρ.4 περ.β 

ν.4412/2016). 
 

δ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 ν.441/2016). 
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ε) Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο από την ημέρα υποβολής της και 

για 30 ημέρες. 

 
στ) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 
 

 

2) Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα ζητηθεί η 
προσκόμιση των αντίστοιχων Δικαιολογητικών εντός τριών ημερών μόνο από τον 

προσφέροντα που υπέβαλε την οικονομικότερη προσφορά και πριν την έκδοση της 
Απόφασης Ανάθεσης και συγκεκριμένα: 

 
α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή, τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους - στην περίπτωση νομικών προσώπων αφορά τα φυσικά πρόσωπα της παρ.Α.1α 
(εναλλακτικά  δυνατή είναι η κατάθεση επικαιροποιημένης Υπεύθυνη δήλωσης της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986- για τα νομικά πρόσωπα κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
σύμφωνα με το άρθρο 79Α του ν.4412/2016) 

 

β) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους 

 
  γ) Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εν ισχύ 

 
δ) Σχετική εκτύπωση από το μητρώο της επιχείρησης στην Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (taxisnet). 

 
ε) Λοιπά δικαιολογητικά-νομιμοποιητικά έγγραφα και μόνο για τα νομικά πρόσωπα 

Συγκεκριμένα τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα 
οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα και η 

τήρηση των απαιτήσεων της κατά περίπτωση εφαρμοστέας νομοθεσίας. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην ένωση ή κοινοπραξία.  
Συγκεκριμένα απαιτούνται τα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν : 

- η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,  
- το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό, 

- το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της 
απευθείας ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
- καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου 

 
i) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές 
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρείες 
και για όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ ως 
ακολούθως: 
α. Πιστοποιητικό ισχύουσας/αναλυτικής νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ- με ημερομηνία 
έκδοσης εντός τελευταίων τριάντα εργάσιμων ημερών 
β. Γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ στο οποίο θα αναφέρονται τα σχετικά με την σύσταση 
στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές- με ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου 

 
ii) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
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υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 

 
 

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016. 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

• Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και 

• Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε απλή φωτοτυπία 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 
Επισημαίνεται ότι τα ως άνω δικαιολογητικά αποστέλλονται επιπλέον και σε ηλεκτρονική 

μορφή στο email της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής 

Μακεδονίας  της ΑΔΜΘ, dpxs-km@damt.gov.gr 
 

 
Β) Χωριστό Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 

 

Εντός του εν λόγω φακέλου θα περιέχεται : 
 

Οποιοδήποτε τεχνικό στοιχείο (άδειες οχημάτων, τεχνικός εξοπλισμός, συμβάσεις συνεργασίας, 
ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.α.) που να τεκμηριώνει τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του 

μέρος Γ του Παραρτήματος Ι- ως ρητά ορίζονται σε αυτό. 
 

Γ) Χωριστό σφραγισμένο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς 

 
Η προσφορά θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης το οποίο θα πρέπει να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένο και να 
φέρει σφραγίδα της επιχείρησης. 

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη 

ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

 
Προσφορά που θα υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α 24% (25.000€), θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Επισημαίνεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, για την περίπτωση των νομικών προσώπων 

υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 79Α του ν.4412/2016 και φέρουν ημερομηνία υπογραφής μετά από αυτήν της 

πρόσκλησης. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του 

νομίμου εκπροσώπου τους ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς, στην ελληνική 

γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «Να μην αποσφραγισθεί από τη 
Γραμματεία του Πρωτοκόλλου» και θα συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (Παράρτημά ΙΙ), 

από την Παρασκευή, 17.9.2021 και ώρα 8:00 π.μ. μέχρι την Δευτέρα 27.9.2021 και ώρα 
14:00 μ.μ. στην Γραμματεία της ΔΙΠΕΧΩΣΚ-Μ, Στρωμνίτσης 53 (ισόγειο), Τ.Κ. 54248, Θεσ/νίκη. 

Προσφορά που θα κατατεθεί μετά την καθορισμένη καταληπτική ημερομηνία και ώρα, θεωρείται 
εκπρόθεσμη και επιστρέφεται. 

mailto:dpxs-km@damt.gov.gr
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Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου της 

Υπηρεσίας. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη, σε περίπτωση 

εκπρόθεσμης υποβολής των προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

       Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται ο φάκελος των Δικαιολογητικών 
συμμετοχής, ήτοι η ορθότητα κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης και των λοιπών δικαιολογητικών. 

Κατόπιν, αξιολογείται ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, εφόσον απαιτείται και με τη συνδρομή 

υπηρεσιακών παραγόντων της ΑΔΜΘ με ειδικές γνώσεις επί του αντικειμένου της σύμβασης. 
      Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με το άνοιγμα 

των Φακέλων των Οικονομικών Προσφορών όπου και θα καταγραφούν οι οικονομικές 
προσφορές με φθίνουσα σειρά. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Επισημαίνεται ότι πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εν ισχύ 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για την έναντι τρίτων ευθύνη για υλικές ζημιές και 
σωματικές βλάβες καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της καθώς  

 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
      Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα 

βεβαιώνει κάθε φορά την εκτέλεση των υπηρεσιών. 
        Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και τους ειδικότερους όρους της σύμβασης. 

 

                                                                                                   

 

         Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α.Δ.Μ.- Θ. 

 

 

          ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΜΕΡΟΣ Α -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι: 

Η παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης/αποξήλωσης, συλλογής και μεταφοράς παράνομα 

τοποθετημένων διαφημιστικών πινακίδων και πλαισίων, κατ’ εφαρμογή του ν.2946/2001 

(άρθρο 9), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιοχή αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

Ειδικότερα οι διαφημιστικές πινακίδες και τα πλαίσια που θα αποξηλωθούν βρίσκονται κατά μήκος της  

της Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, της Επ.Ο. 

Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας και της Ε.Ο Αεροδρομίου - Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία αυτά 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί (Πίν. 1) και με κάθε λεπτομέρεια στο 

Παράρτημα ΙΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των εργασιών με βάση τους Πίνακες του παρόντος 

Παραρτήματος. 

 

Πίνακας 1. Χωροθέτηση και ποσότητα διαφημιστικών πινακίδων και πλαισίων προς 

αφαίρεση/αποξήλωση, συλλογή και μεταφορά.  

 
Πίζα Ρακέτα Πλαίσιο Πινακίδα 

Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών 

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Ν. Μουδανιά 
5 1 1 68 

Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών 

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη 
0 1 6 26 

Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης 

Ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά 
1 0 2 14 

Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης 

Ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά 
0 0 1 19 

Επ.Ο. Θεσσαλονίκης  – Ν. Μηχανιώνας 

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Ν. Μηχανιώνα 
4 0 12 42 

Επ.Ο. Θεσσαλονίκης  – Ν. Μηχανιώνας 

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη 
9 0 1 17 

Ε.Ο. Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης  

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο 
0 0 0 6 

Ε.Ο. Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης  

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη 
0 0 1 13 

ΣΥΝΟΛΟ 19 2 24 205 
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Σημείωση: Όπου «Πίζα» αφορά μονό ή διπλό πλαίσιο περίπου 3μx4μ, επί μεταλλικού στηρίγματος, 

«Ρακέτα» αφορά μονό πλαίσιο επιφάνειας 2τ.μ., περίπου, «Πλαίσιο» αφορά μεγάλο ορθογώνιο πλαίσιο 

άνω των 5τμ, στηριζόμενο σε μεταλλικό ικρίωμα, «Πινακίδα» αφορά απλή πινακίδα επί ιστού. 

Αναφέρεται ότι οι παραπάνω ποσότητες δύναται να τροποποιηθούν σε περίπτωση που στις 

ανωτέρω θέσεις καταγραφής έχουν προστεθεί ή αφαιρεθεί (με πρωτοβουλία ιδιωτικών ή 

άλλων δημόσιων φορέων) διαφημιστικά πλαίσια ή διαφημιστικές πινακίδες, τηρώντας 

πάντα την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν.2946/2001, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Επιπλέον, η αρμόδια υπηρεσία, δύναται να υποδείξει την 

αφαίρεση διαφημιστικών μέσων πλησίον των θέσεων αυτών και σε ποσοστό που δεν 

υπερβαίνει το 10% του ανωτέρω περιγραφόμενου αντικειμένου, με τη επιφύλαξη των 

προαναφερθέντων διατάξεων.  

 

ΜΕΡΟΣ Β -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι υπηρεσίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αφορούν την αφαίρεση/αποξήλωση παράνομα 

τοποθετημένων διαφημιστικών πινακίδων και πλαισίων, τον τεμαχισμό, τη συλλογή και τη 

μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους ανακύκλωσης. Ειδικότερα οι επιμέρους 

εργασίες που κατά περίπτωση απαιτείται να εκτελεστούν είναι: 

I. Εντοπισμός και επιβεβαίωση θέσης διαφημιστικού μέσου (πινακίδας ή πλαισίου) και πλήρης 

προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων, καθορισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών ασφάλειας 

και προστασίας (επαγγελματικών κινδύνων) με ιδιαίτερη έμφαση στη τήρηση των μέσων ατομικής 

προστασίας και τον ορισμό του μηχανικού ασφαλείας του αντικειμένου της σύμβασης. Εκτίμηση 

της υπάρχουσας κατάστασης, προκειμένου πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, να έχουν 

ολοκληρωθεί οι κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες, όπως π.χ. κοπή χόρτων, αποψίλωση. 

II. Καθαίρεση διαφημιστικού μέσου, τεμαχισμός (εάν απαιτείται) και φόρτωσή του σε όχημα 

μεταφοράς εφοδιασμένο με την απαραίτητη άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 

αποβλήτων. Για την εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθούν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέσα (π.χ. 

γερανοφόρο όχημα, ανυψωτικό μηχάνημα, ικριώματα, εξοπλισμός για τον τεμαχισμό των πλαισίων 

κλπ.) και θα τηρηθούν απαραιτήτως και απαρέγκλιτα οι κατά περίπτωση κανόνες ασφάλειας που 

απαιτούνται. 

III. Εφόσον το διαφημιστικό μέσο ηλεκτροδοτείται να μεριμνήσει για τις απαραίτητες ενέργειες για τη 

διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να 

εκτελεστεί με ασφάλεια η αφαίρεσή του. 

IV. Να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και κατάλληλης οδοσήμανσης για την ασφαλή 

διακοπή ή εκτροπή της κυκλοφορίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σε συνεργασία με τα 

αρμόδια Τμήματα Τροχαίας. 

V. Για τα διαφημιστικά μέσα επί εδάφους, θα πρέπει να γίνει καθαρισμός του θεμελίου από εξέχοντα 

στοιχεία (βλήτρα κλπ.) καθώς και η αποκατάσταση του εδάφους (ισοπέδωση). 

VI. Η μεταφορά και η διάθεση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνει σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα 

ανακύκλωσης με τήρηση των σχετικών παραστατικών στοιχείων. Απαγορεύεται η προσωρινή 

αποθήκευση των αποβλήτων εντός των οχημάτων μεταφοράς ή η απόθεση τους στον 

περιβάλλοντα χώρο. 
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ΜΕΡΟΣ Γ -  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεσμεύονται:  

I. να τηρούν και να εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον καταστούν 

ανάδοχοι, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016. 

 

II. εφόσον καταστούν ανάδοχοι να εφαρμόζουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις διατάξεις της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, 

καθώς και να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και τις αστυνομικές διατάξεις. Η 

ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και σε κάθε άλλο πρόσωπο που τυχόν βρίσκεται στο χώρο εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης και στους οποίους χορηγούνται τα απαιτούμενα ατομικά και ομαδικά 

εφόδια προστασίας και εργαλεία όπως κράνη, γυαλιά, γάντια κλπ.. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης/Παραλαβής της 

καθ’ ύλης αρμόδιας υπηρεσίας και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 

III. εφόσον καταστούν ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι α) ώστε μηχανήματα και προσωπικό να φέρουν τις 

απαραίτητες και νόμιμες άδειες, β) να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ.17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ305/96, 

Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, 

Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ.212/06, Π.Δ.149/06), καθώς και για την ασφάλιση κατά 

παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί και γ) για οποιοδήποτε 

ατύχημα μηχανημάτων και προσωπικού. 
 

IV. να μεριμνούν για την έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων από τον νόμο αδειών και εγκρίσεων για 

την εκτέλεση των εργασιών. 
 

V. να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα σήμανσης εκτελούμενων εργασιών όπως προβλέπονται από 

τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών 

Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών που ισχύουν σήμερα. 
 

VI. ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης 

της σύμβασης, εφόσον καταστούν ανάδοχοι, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, να τηρήσουν 

εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του 

ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας 

Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση 

των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και ότι θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 

για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
 

VII. να μην προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το συμβατικό αντικείμενο, χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και να μη δεσμεύουν αυτήν 

με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
 

 

VIIΙ. ότι για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία 

και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης 

ατυχημάτων. 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ 

 

2. Για την εύρυθμη συνεργασία με την καθ’ ύλη αρμόδια Υπηρεσία, τον συντονισμό των απαραίτητων 

ενεργειών και τη γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος θα 

ορίσει αρμόδιο εκπρόσωπό του, προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με την Επιτροπή 

Παρακολούθησης/Παραλαβής της καθ’ ύλης αρμόδιας υπηρεσίας.  

3. Το προσωπικό που θα διατεθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο θα εκτελέσει το σύνολο των εργασιών 

που απαιτούνται για την αφαίρεση - καθαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων - επιγραφών, την 

αποσυναρμολόγηση - τεμαχισμό τους, την φόρτωσή τους, την μεταφορά τους σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και την τήρηση των παραστατικών στοιχείων. 

4. Ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον απαιτείται θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των υπαλλήλων της καθ’ 

ύλην αρμόδιας υπηρεσίας για τις ανάγκες συντονισμού, επίβλεψης και παραλαβής του αντικειμένου 

της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

5. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές τεχνικές, μεθόδους, 

διαδικασίες και τεχνικά μέσα, καθώς και τις γραπτές και προφορικές οδηγίες που μπορεί να δίνει η  

καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία. 

6. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αφαίρεση – 

καθαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων - επιγραφών, την αποσυναρμολόγηση - τεμαχισμό τους, 

τη φόρτωσή τους και την μεταφορά τους. 

7. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα (πινακίδες, φωτεινά σήματα 

κλπ.) επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και να φροντίζει για 

την ύπαρξη διαθέσιμων φορητών φαρμακείων πρώτων βοηθειών και των τηλεφώνων άμεσης 

ανάγκης (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Κέντρο Άμεσης Βοήθειας κλπ.) σε όλα τα στάδια των εργασιών. 

Επίσης για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ο 

υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο κατά περίπτωση εξοπλισμό 

πυρόσβεσης, όπως για παράδειγμα φορητά μέσα πυρόσβεσης, κατάλληλα μέσα ατομικής 

προστασίας για το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί κλπ. 

8. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για τη λήψη φωτογραφιών καθ’όλη τη διάρκεια 

των εργασιών, οι οποίες θα υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία αμέσως μετά την υλοποίηση 

καθαίρεσης/αποξήλωσης. 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  

 

9. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αξιολογήσει τις καλύτερες προσβάσεις μέσα/έξω από το κτίριο 

ή την ιδιοκτησία στην οποία βρίσκεται το προς αφαίρεση πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 

περιορισμούς που επιβάλλονται από το κτίριο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους περιορισμούς 

στάθμευσης/φόρτωσης.  

 

10. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για όλες τις απαραίτητες άδειες από τον αρμόδιο 

Δήμο (σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου), την Τροχαία (σε περίπτωση κατάληψης τμήματος   

του  οδοστρώματος) και τους οργανισμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, για τη στάθμευση και την 

κίνηση των οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει, εφόσον αυτό απαιτείται. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

11. Υποχρεούται να παρίσταται υπεύθυνος Μηχανικός (κατηγορίας ΠΕ) ως Τεχνικός Ασφάλειας, στον 

τόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και σε κάθε συνεργείο που θα παρέχει 

υπηρεσίες, τα στοιχεία του οποίου (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας) θα πρέπει έγκαιρα 

να έχουν γνωστοποιηθεί στην καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία. 
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12. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης 

επαγγελματικών κινδύνων (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) σε ισχύ και θα καλύπτεται 

και η εκ του Νόμου ευθύνη του Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του Εργοδότη και 

περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη υποχρέωση 

του Ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού του που απασχολείται στις περιγραφόμενες στην 

παρούσα σύμβαση εργασίες, σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη 

διάρκεια της εργασίας. 

 

13. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς 

οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού αυτού, η 

οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση της υπηρεσίας, περιλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, 

περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλεια ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, 

ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε 

ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης, μεγέθους και χαρακτηριστικών του. Στην 

κάλυψη θα περιλαμβάνεται ρητά και η εκ του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη 

της Υπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος). Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 

υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του 

προσωπικού του ανάδοχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κατεδάφισης. Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως 

συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

 

14. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και 

ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο 

Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή 

των υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και 

έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθμό 

καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόμη και 

πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων 

 

15. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους 

υπαλλήλους του και να είναι υπεύθυνος για τον καταμερισμό εργασίας του απασχολούμενου 

προσωπικού, ώστε να εκπληρώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις. Πρέπει να αποκαθιστά αμέσως 

κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε 

αυτόν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής/Παρακολούθησης. 

 
 

16. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να εγγυάται για το προσωπικό του, το οποίο πρέπει να διαθέτει την 

απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης. 

 

17. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και 

προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα, ζημία ή 

βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων, του προσωπικού του ή τρίτων και για την 

αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία 

της εκτέλεσης των εργασιών του υποψήφιου ανάδοχου. 

 

18. Ο υποψήφιος ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του ή τρίτων (βοηθών 

εκπληρώσεως) που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις 
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ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

19. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ή να συνάψει σχετική σύμβαση συνεργασίας με 

επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής και μεταφοράς Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τους κωδικούς ΕΚΑ 17 01 01 

(απόβλητα σκυροδέματος), ΕΚΑ 17 04 05 (σίδηρος και χάλυβας), 17 04 07 (ανάμεικτα μέταλλα), 20 

01 40 (μέταλλα) των μη επικίνδυνων αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Επίσης 

οφείλει να διαθέτει το προβλεπόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος, σε περίπτωση ατυχήματος, στην πρότερη κατάσταση. 

 

20. Η διάθεση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνει σε κατάλληλα αδειοδοτημενές μονάδες 

ανακύκλωσης, οι οποίες θα πρέπει να τηρούν όλες τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (Α.Ε.Π.Ο, Π.Π.Δ) 

της 4ης και 12ης ομάδας του Ν. 4014/2011.  

 

21. Η διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην υπ’αρ. Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24.8.2010), όπως ισχύει σήμερα. 

 

22. Ο υποψήφιος ανάδοχος είτε ο φορέας με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση υποχρεούται να είναι 

εγγεγραμμένος στα Η.Μ.Α. (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) και να έχει υποβάλλει την τελευταία 

έκθεση αποβλήτων για το έτος 2020 εφόσον ήταν σε λειτουργία.  

 

 

Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού 
 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι τις 15 

Δεκεμβρίου 2021. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 

 

 
Η Επιχείρηση με την επωνυμία ………………… ...... που εκπροσωπείται από τον/την 

................................... καταθέτει την οικονομική προσφορά της, αποδεχόμενη πλήρως τους όρους 
της αριθ:  ………………………………….. Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Αφαίρεση/ 

αποξήλωση, συλλογή και μεταφορά παράνομα τοποθετημένων διαφημιστικών πινακίδων 
και πλαισίων κατ’ εφαρμογή του Ν.2946/2001 (άρθρο 9), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

σε περιοχή αρμοδιότητας της της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης» 

 
 

Είδος δαπάνης  Προϋπολογισμός 
άνευ Φ.Π.Α. 

Προϋπολογισμός 
με Φ.Π.Α. 

Προσφορά με Φ.Π.Α.  

 

………………………………. ……………………€ 

 
……………………. € 

 

 

 
Η προσφορά μου ισχύει για ………………….. ημέρες. 

 

 
 

 
 

 

 

(Ημ/νία) 

 

.........../.........../2021 
 

(Ο Προσφέρων) 

 
........................................ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ 
Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ  -  Θ Ρ Α Κ Η Σ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Διεύθυνση:  Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ. 54248,Θεσσαλονίκη 
 

 
Θέμα: «Υποβολή Προσφοράς κατόπιν της με αρ. πρωτ. ………………………. πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την «Αφαίρεση/ αποξήλωση, συλλογή και μεταφορά παράνομα 
τοποθετημένων διαφημιστικών πινακίδων και πλαισίων κατ’ εφαρμογή του Ν.2946/2001 

(άρθρο 9), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  σε περιοχή αρμοδιότητας της της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης» 
 

 
 
Επωνυμία Εταιρείας:.................................. ................... ................... ................... 

.................................. 
 

ΑΦΜ:......................................... ................... ................... ................... 
................................................... 

 
ΔΟΥ:................................... ................... ................... ................... 

........................................................... 

 
Διεύθυνση Έδρας:........... ................... ................... ................... .............................................. 

............... 
 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:............. ................... ................... ................... .................................. 

.............. 
 

Fax:................................. ................... ................... ................... ................................................ 
.............. 

 

E- mail:..................... ................... ................... ................... ...................................................... 
.............. 

 
Υπεύθυνος επικοινωνίας:.... ................... ................... ................... ........................................... 

............. 
 

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση. 

 
Αθήνα,……/...../2021 

Ο/Η Αιτ. 
(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Χωροταξική ανάλυση και ποσότητα διαφημιστικών πινακίδων και πλαισίων του 
Πίνακα 1. 

 

Κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι πινακίδες: 

1. ΠΙΖΑ (απλή ή διπλή): σε ένα μεταλλικό στήριγμα με πλαίσιο 3μx4μ 

2. ΡΑΚΕΤΑ: με ένα μεταλλικό στήριγμα στη μέση του πλαισίου (επιφάνειας περίπου 2τμ) 

3. ΠΛΑΙΣΙΟ: μεγάλη ορθογώνια πινακίδα άνω των 5τμ, στηριζόμενη σε μεταλλικό ικρίωμα. 

4. «Α»: μεταλλική πινακίδα απλού τύπου, επί ιστού, συνήθως έως 2τμ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 

5. ΠΙΝΑΚΙΔΑ: σε ιστό, μεγαλύτερη ή με άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με την «Α»  

Τα προς αφαίρεση διαφημιστικά μέσα βρίσκονται επί εδάφους, επί περίφραξης γηπέδου ή επί στύλων 
ηλεκτροφωτισμού, εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά, όπως τρεις περιπτώσεις «επί κτιρίου». Η θέση 
τους είναι στη ζώνη ασφαλείας της οδού (πλάι στο οδόστρωμα), εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά 
(π.χ. εντός της έδρας, σε ιδιωτικό χώρο). Σε περίπτωση που απαιτείται η είσοδος του συνεργείου σε 
ιδιωτικό χώρο η καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία οφείλει να μεριμνήσει για την ενημέρωση των 
εμπλεκομένων και των αρμοδίων αρχών (εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές). 

Οι ανωτέρω κατηγορίες αφορούν μεταλλικές πινακίδες και πλαίσια. Στον αναλυτικό πίνακα που 
ακολουθεί περιλαμβάνονται και ελάχιστες περιπτώσεις διαφημιστικών μέσων από μουσαμά 
(πανό/σημαίες). Επισημαίνεται ότι ιστοί ή ικριώματα από πινακίδες/πλαίσια που  έχουν αφαιρεθεί 
αυτοβούλως και βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο, μπορούν να απομακρυνθούν μετά από υπόδειξη 
των αρμοδίων υπαλλήλων. 

 

Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 

ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦ. ΠΡΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΠΡΟΣ ΑΛΛΑΤΙΝΗ) ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΣΟΖΩΠΟΛΗΣ 

Θέση Επιχείρηση 
Αριθμός 

(τεμ) 
Περιγραφή 
πινακίδας 

Συμβολή με Μ. Αλεξάνδρου (προς 
Αλλατίνη) 

(χωρίς διαφήμιση) 1 ΠΙΖΑ 

Ύψος Mediterranean Cosmos ΚΤΕΟ AUTECO 1 A 

Mediterranean Cosmos - εσωτερικός 
κυκλοφοριακός κόμβος – με 
συναίνεση ιδιοκτήτη χώρου 
(Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή) 

(χωρίς διαφήμιση) 3 ΠΙΖΑ 

(χωρίς διαφήμιση) 1 ΡΑΚΕΤΑ 

(χωρίς διαφήμιση) 1 ΠΛΑΙΣΙΟ 

Από Mediterranean Cosmos έως και 
κόμβο Θέρμης 

(χωρίς διαφήμιση) 2 
Ιστοί 

πινακίδων 

WATERLAND - ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 A 

ΚΤIMA MYRONIDI 1 Α 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ CASH & CARRY 1 Α 

Κόμβος Θέρμης (επάνω, στην Επ. Ο. 
Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου) 

GRAND ΜΑΣΟΥΤΗΣ 1 Α 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΤΑΛΟΣ 3 Α 

City Gate Hotel 1 A 
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Στροφή αεροδρομίου 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ CASH & CARRY 1 Α 

(χωρίς διαφήμιση) 1 ΙΣΤΟΣ 

Κατά μήκος της Θεσσαλονίκης – Ν. 
Μουδανιών, στη ζώνη ασφαλείας 
από την αερογέφυρα Θέρμης έως και 
την αερογέφυρα της οδού αδελφών 
Φαρμάκη 

Γκούμας ΕΠΙΠΛΑ 1 Α 

ontime deals 1 Α 

TOP DOGS – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΥΛΩΝ 1 Α 

ontime deals 1 Α 

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. 1 Α 

BioPharm ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ 1 Α 

TSIMAHIDIS Home Design 1 Α 

PETVET 1 Α 

DAESUNG CELTIC 1 Α 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ 1 Α 

WATERLAND - ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 Α 

Παπαδόπουλος Α.Ε. 1 Α 

ΝΑΟΔΟΜΙΚΗ 1 Α 

υδροβιολογικη ΠΙΣΙΝΕΣ 1 Α 

TSIMAHIDIS Home Design 1 Α 

WATERLAND 1 Α 

Κτήμα Μεϊμαρίδη 1 Α 

Παπαδόπουλος Α.Ε. 1 Α 

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. 1 Α 

BioPharm ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ 1 Α 

σκαφοτεχνική 1 Α 

MAVROUDIS marine 1 Α 

ProRib SERVICE 1 Α 

Μετά την αερογέφυρα της οδού 
αδελφών Φαρμάκη και μέχρι και την 
αερογέφυρα Ταγαράδων – Ν. 
Ρυσίου 

Κτήμα Μεϊμαρίδη 1 Α 

WATERLAND - ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 Α 

Κτήμα Μεϊμαρίδη 1 Α 

POLIS CONVENTION CENTRE  1 Α 

WATERLAND - ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 Α 

GAS STATION ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ 1 Α 

AEGEAN πρατήριο καυσίμων 1 Α 

Coral GAS (1,2 km) 1 Α 

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 1 Α 

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ ΧΑΤΖΗΣ 1 Α 

Πανόραμα – ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΕΥΖΗΝ 

1 Α 

GAS STATION ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ 1 Α 
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Γκούμας ΕΠΙΠΛΑ 1 Α 

Κτήμα Μεϊμαρίδη 1 Α 

ΜΟΥΜΚΑΦΕ Extra SANTOS 1 Α 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1 Α 

HEAVEN HOTEL 1 

Α 

(επί της 
αερογέφυρας) 

AEGEAN πρατήριο καυσίμων 1 

Α 

(επί της 
αερογέφυρας) 

Στον κόμβο Ταγαράδων – Ν. 
Ρυσίου, κατεβαίνοντας από το ρεύμα 
κυκλοφορίας προς Ν. Μουδανιά 

POLIS CONVENTION CENTRE SA 1 Α 

WATERLAND - ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 Α 

Coral AUTOGAS ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 1 Α 

Γκούμας ΕΠΙΠΛΑ 1 Α 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1 Α 

master pool & spa 1 Α 

Coral AUTOGAS ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 1 A 

Πανόραμα – ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

2 

Α 

(επί στύλου 
ηλεκτροφωτ.) 

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΕΠΙΠΛΟ 1 Α 

Λίγα μέτρα πριν την αερογέφυρα της 
ανισόπεδης συμβολής με την Επ.Ο. 
Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών 
(παλαιά οδός) 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Χατζηφωτίου 1 Α 

900μ μετά το οινοποιείο ΤΣΑΝΤΑΛΗ CORONA DEL SOL 1 Α 

Λίγα μέτρα πριν την έξοδο για Άγιο 
Παύλο 

SAHARA beach resort 1 A 

Λίγα μέτρα πριν την έξοδο για Ν. 
Καλλικράτεια 

Aloha beach bar 1 A 

Κόμβος Σοζώπολης RS200 MOTOR OIL 1 A 

 
 

Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ – Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 

ΡΕΎΜΑ ΚΥΚΛΟΦ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΘΕΡΜΗΣ 

Θέση Επιχείρηση Αριθμός (τεμ) 
Τύπος 

πινακίδας 

700μ μετά την αερογέφυρα Αγίου 
Παύλου (~2,5 χλμ πριν το οινοποιείο 
ΤΣΑΝΤΑΛΗ) 

(χωρίς διαφήμιση) 4 
ΠΛΑΙΣΙΑ επί 
τριόροφου 

κτιρίου 
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1,5km μετά την αερογέφυρα Αγίου 
Παύλου (στον παράδρομο) 

bp AUTOGAS 1 A 

Λίγα μέτρα μετά την αερογέφυρα της 
ανισόπεδης συμβολής με την Επ.Ο. 
Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών 
(παλαιά οδός) 

WATERLAND - ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 Α 

2km, περίπου, μετά την αερογέφυρα 
της ανισόπεδης συμβολής με την 
Επ.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών 
(παλαιά οδός) 

WATERLAND - ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 Α 

Πριν την έξοδο για Ταγαράδες 

WATERLAND - ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 Α 

Πανόραμα – ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

2 Α 

GAS STATION N. ΡΥΣΙΟ 1 Α 

POLIS CONVENTION CENTRE SA 1 Α 

ΜΟΥΜΚΑΦΕ Extra SANTOS 1 Α 

Στη στροφή για Ταγαράδες, εντός 
ιδιωτικού χώρου έδρας ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ 

METCO ΤΡΟΧΟΒΙΛΕΣ CONTAINER 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

2 ΠΛΑΙΣΙΑ 

Στον κόμβο Ταγαράδων – Ν. Ρυσίου, 
κατεβαίνοντας από το ρεύμα 
κυκλοφορίας προς Ν. Μουδανιά 

AVIN 500m 1 Α 

 ΤΕΧΝΟΦΩΤ 1 Α 

 METCO 1 Α 

 (χωρίς ευκρινές διαφημιστικό μήνυμα) 2 Α 

 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΑΡΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ 1 Α 

 POLIS CONVENTION CENTRE SA 1 Α 

 WATERLAND - ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 Α 

 Coral AUTOGAS ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 1 A 

 Coral GAS 1 A 

800μ, περίπου, μετά τον κόμβο 
Ταγαράδων 

Γκούμας ΕΠΙΠΛΑ 1 Α 

Στο ύψος της έδρας «ΦΟΙΡΟΣ 
ΕΠΙΠΛΑ», επί νησίδας ασφαλείας 
κυκλοφοριακού κόμβου 

(χωρίς διαφημιστικό μήνυμα) 1 
ΡΑΚΕΤΑ 
μεγάλου 
ύψους 

Έξοδος προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Greenmotion  1 Α 

REGENCY CASINO THESSALONIKI 1 Α 

ΗΥΑΤΤ REGENCY 1 Α 

Έξοδος προς ΘΕΡΜΗ 

REGENCY CASINO THESSALONIKI 1 Α 

ΗΥΑΤΤ REGENCY 1 Α 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΤΑΛΟΣ 1 Α 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ) 

ΡΕΎΜΑ ΚΥΚΛΟΦ. ΠΡΟΣ ΔΥΤΙΚΑ 

Θέση Επιχείρηση 
Αριθμός 

(τεμ) 
Περιγραφή 
πινακίδας 

Πριν το τούνελ οικισμού 
Κωνσταντινοπολιτών 

(χωρίς διαφήμιση) 2 
ΠΛΑΙΣΙΑ πολύ 

μεγάλου 
μεγέθους 

Κόμβος Ελαιώνων 

ΠΛΑΤΩΝ 2 A 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ – FERTILITY 
CLINIC 

1 A 

Γένεσις – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

1 A 

ΑΡΩΓΗ (EUROMEDICA) 1 A 

Κόμβος οικισμού 
Κωνσταντινοπολιτών 

Υάκινθος  

Κέντρο Αποκατάστασης Ημερήσιας 
Νοσηλείας 

1 A 

Γένεσις – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

1 A 

ΑΡΩΓΗ (EUROMEDICA) 1 A 

MORRIS 1 A 

EPSILON NET 1 A 

Έξοδος για Γεν. Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου 

KTEO AUTOVISION 1 A 

Πρασιά χώρου στάθμευσης 
Σκλαβενίτη Ευκαρπίας 

(χωρίς διαφήμιση) 1 ΠΙΖΑ 

Κυκλική πορεία Ευκαρπίας KLIG Gas 3 Α 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ) 

ΡΕΎΜΑ ΚΥΚΛΟΦ. ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 

Θέση Επιχείρηση 
Αριθμός 

(τεμ) 
Περιγραφή 
πινακίδας 

Είσοδος από κυκλική πορεία 
Ευκαρπίας 

KLIG Gas 2 Α 

Στη νησίδα ασφαλείας της εξόδου για 
Γεν. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 

KLIG  & TODAY’s 2 Α 

Αμέσως μετά την έξοδο από το τούνελ 
στο ύψος του οικισμού 
Κωνσταντινοπολιτών 

«We did it» 1 Α 

Κόμβος Πανοράματος (πριν την 
αερογέφυρα) 

toPotiri - COFEE DRIVE THRU 2 A 

ΚΤΕΟ AUTECO 1 A 
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ΑΡΩΓΗ (EUROMEDICA) 1 Α 

DAESUNG CELTIC 1 Α 

My MARKET 1 Α 

(χωρίς πινακίδα, μόνο διπλός σιδερένιος 
ιστός) 

1 Α 

Είσοδος – Έξοδος Πυλαίας (αμέσως 
μετά την αερογέφυρα Πανοράματος) 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Ο. ΠΥΛΑΙΑΣ 1 Α 

ΠΑΧΟΥΜΗ ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ 1 Α 

Nicola ΠΛΕΚΤΑ 1 Α 

Έκθεση Προϊόντων Αγίου Όρους 1 Α 

Solution Medical Care 1 Α 

(χωρίς διαφήμιση) 1 ΠΛΑΙΣΙΟ 

Πριν την ανισόπεδη συμβολή με την 
Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων 

Mediterranean COSMOS 1 A 

ΚΤΕΟ AUTECO 1 A 

 

 

ΕΠ. Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ – Ν. ΜΗΧΑΝΙΏΝΑΣ 

ΡΕΎΜΑ ΚΥΚΛΟΦ. ΠΡΟΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΏΝΑ 

ΑΠΟ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ Ν. ΡΥΣΙΟ 

Θέση Επιχείρηση Αριθμός (τεμ) 
Τύπος 

πινακίδας 

Συμβολή με Μ. Αντύπα (χωρίς διαφήμιση) 1 ΠΙΖΑ 

Είσοδος ανισόπεδης οδού προς ΙΚΕΑ, 
JUMBO κλπ 

«JUMBO A.E.E.» 1 Α 

ΙΚΕΑ Πυλαίας 1 Α 

«LEROY MERLIN» 1 Α 

Έναντι ΙΚΕΑ, επί της νησίδας της 
ανισόπεδης εξόδου (μόνο 
απομάκρυνση - έχει καθαιρεθεί) 
(ιδιωτικός χώρο ΙΚΕΑ - με γραπτή 
συναίνεση)  

(χωρίς διαφήμιση) 1 ΠΙΖΑ 

Έναντι ΙΚΕΑ (σε ιδιωτικό χώρο - 
πάρκιγκ υποκαταστήματος ΛΙΝΤΛ) 

ΛΙΝΤΛ 1 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
τριπλής 

επιφάνειας, σε 
πυλώνα 

μεγάλου ύψους 

Στροφή αεροδρομίου 

(εντός περιφραγμένου ιδιωτικού 
χώρου, γηπέδου) 

«PRIVEE» αίθουσα δεξιώσεων 
1 ΠΛΑΙΣΙΟ 

1 Α 

300μ από τη στροφή αεροδρομίου 
(μετά το βενζινάδικο BP) 

(εντός γηπέδου, επί της περίφραξης 
και στον κοινόχρηστο χώρο της ζώνης 

AIRPARK PLUS 

2 A 

2 
Α 

(2-5 τ.μ.) 

12 ΣΗΜΑΙΕΣ 





21 

 

ασφαλείας) 4 ΠΑΝΟ 

450μ από τη στροφή αεροδρομίου 

(στον κοινόχρηστο χώρο και επί της 
στέγης της έδρας) 

ΠΡΟΚΑΤ ΣΠΙΤΙΑ ΓΕΩΡΓΟΣ 
ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ 

2 Α 

500μ από τη στροφή αεροδρομίου 

(στον κοινόχρηστο χώρο της νησίδας 
και επί εντός ιδιωτικού χώρου 
γηπέδου) 

ALPHAPARK 

2 A 

2 ΠΛΑΙΣΙΑ 

Στροφή καζίνο (650μ, περίπου, από 
στροφή αεροδρομίου) (περιφραγμένος 
ιδιωτικός χώρος). 

ORAMA 8 ΠΛΑΙΣΙΑ 

Στροφή καζίνο, σε γήπεδο όμορο με το 
ORAMA (περιφραγμένος ιδιωτικός 
χώρος). 

REGENCY CASINO THESSALONIKI 1 ΠΙΖΑ 

Στροφή καζίνο (650μ, περίπου, από 
στροφή αεροδρομίου) 

«IKAROS AEROPARK» 1 A 

Ξενοδοχείο «IRIS» 1 Α 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ CASH & CARRY 1 Α 

MEGA AIRPARK 2 Α 

«travelworx AIRPORT PARKING»  1 Α 

(χωρίς διαφήμιση) 1 ΠΙΖΑ 

Στροφή καζίνο (έναντι ORAMA), σε 
ιδιωτικό χώρο με ανοιχτή περίφραξη 
(χώρος στάθμευσης πελατών street 
food 4 you) 

REGENCY CASINO THESSALONIKI 
(εντός κατασκευής σαν τοίχος, η οποία 
θα παραμείνει) 

1 Α 

Σε απόσταση περίπου 950μ από τη 
συμβολή με την Ε.Ο. Αεροδρομίου 
Θεσσαλονίκης 

ΚΥΒΕΛΗ – ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1 Α 

Σε απόσταση περίπου 950μ από τη 
συμβολή με την Ε.Ο. Αεροδρομίου 
Θεσσαλονίκης (στον ιδιωτικό χώρο της 
έδρας της ABBYCAR). Οι δύο 
πινακίδες επί κοινού ιστού 

DRIVE 1 Α 

ABBYCAR RENTALS 1 Α 

GREEN MOTION car and van rental  1 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

(σκεπασμένο) 

Εκτός της περίφραξης της έδρας της 
επιχείρησης 

GREEN MOTION car and van rental 6 
ΙΣΤΟΙ μεγάλου 

ύψους 

Στο ύψος της έδρας της GREEN 
MOTION 

(χωρίς διαφήμιση) 1 ΠΙΖΑ 

150μ μετά την έδρα της GREEN 
MOTION (έναντι ΤΟΥΟΤΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ) 

CARFACTORY ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗΣ 2 Α 

Rentigo CAR RENTAL 2 Α 

Sur Price car rentals 2 Α 

NOVA RENT A CAR 2 Α 

Έξω από την έδρα της επιχείρησης 
(έναντι ΤΟΥΟΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ) 

PARK & FLY - Bluerent a car 1 A 

Συμβολή με οδό προς ξενοδοχείο 
HYATT (κόμβος με φωτεινό 
σηματοδότη) 

AEGEAN AUTO GAS 1 A 

Sweets coffee & snacks - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 A 
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Φροντίζω – ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 1 A 

ΚΤΕΟ ΑUTOVISION 1 A 

Auto Union Car Rental 1 A 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΜΗ 1 A 

CITY GATE HOTEL 1 A 

Βιοιατρική - Θερμαϊκού 1 Α 

100μ από τη συμβολή με την οδό προς 
ξενοδοχείο HYATT 

ROYAL HOTEL 1 A 

300μ από τη συμβολή με την οδό προς 
ξενοδοχείο HYATT 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 1 
Α 

(2-5 τμ) 

 

 

ΕΠ. Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ – Ν. ΜΗΧΑΝΙΏΝΑΣ 

ΡΕΎΜΑ ΚΥΚΛΟΦ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 

ΑΠΌ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY ΈΩΣ  ΓΩΝΊΑ ΜΕ ΟΔΌ ΛΑΈΡΤΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ 
ZEDA) 

Θέση Επιχείρηση Αριθμός (τεμ) 
Τύπος 

πινακίδας 

Στροφή προς ξενοδοχείο HYATT. 
Κόμβος με φωτεινό σηματοδότη 

AEGEAN πρατήριο καυσίμων  1 Α 

(χωρίς διαφήμιση) 1 ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΤΕΟ ΑUTOVISION 1 Α 

Στο ύψος της αντιπροσωπείας 
TOYOTA AAΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ (στην 
πρασιά) 

(χωρίς διαφήμιση) 1 ΠΙΖΑ 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ CASH & CARRY 1 Α 

Στο ύψος του FOCUS HALL  «ΚΥΒΕΛΗ» ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1 Α 

Στο ύψος του APOLLO PARKING  

Ξενοδοχείο «ATHINA» 1 Α 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ CASH & CARRY 1 Α 

Ξενοδοχείο «IRIS» 1 A 

Έδρα APOLLO PARKING  

(εντός γηπέδου έδρας) 
APOLLO AIRPORT PARKING 

2 ΣΗΜΑΙΕΣ 

1 ΠΑΝΟ 

1 ΠΙΖΑ 

Έδρα καταστήματος ΜΟΥΣΕΣ (εντός 
γηπέδου έδρας) 

 MOYΣΕΣ 2 ΠΙΖΑ 

Εμπρός στη Europcar (επί πρασιάς) EUROPCAR 
1 ΠΙΖΑ 

3 ΣΗΜΑΙΕΣ 

Διασταύρωση με τοπική οδό, μετά τη 
Europcar 

ΑΑ CARS 1 Α 

CHALKIDIKI CARS 1 Α 

ΛΙΝΤΛ 1 Α 
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DIRENT A CAR 1 A 

Στροφή αεροδρομίου 
ΚΤΕΟ AUTECO 1 A 

(χωρίς διαφήμιση) 1 ΠΙΖΑ 

Έδρα καταστήματος ΙΚΕΑ (εντός 
γηπέδου έδρας, στον χώρο 
στάθμευσης πελατών) 

ΙΚΕΑ 1 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 

επί πυλώνα 
μεγάλου ύψους, 

τριπλής 
επιφάνειας 

Εντός πάρκιγκ υπεραγοράς ΑΒ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (εντός γηπέδου 
έδρας, στον χώρο στάθμευσης 
πελατών) 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ χωρίς 

ιστό, μεγάλου 
ύψους 

JUMBO 1 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 

επί πυλώνα 
μεγάλου ύψους, 

διπλής 
επιφάνειας 

Εκτός χώρου στάθμευσης πελατών 
υπεραγοράς ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
(στην πρασιά του πεζοδρομίου) 

ΜΟΥΣΤΑΚΑ 1 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 

επί πυλώνα 
μεγάλου ύψους, 

διπλής 
επιφάνειας, 

περιστρεφόμενη 

Έδρα LEROY MERLIN (επί κυκλικής 
πορείας) (εντός ιδιωτικού χώρου, 
γηπέδου) 

LEROY MERLIN 1 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ  

Επί πυλώνα 
μεγάλου ύψους, 

τριπλής 
επιφάνειας 

Εντός γηπέδου, δίπλα στο LEROY 
MERLIN (μόνο απομάκρυνση γιατί 
έχουν καθαιρεθεί) – με γραπτή 
συναίνεση ΟΑΕΔ 

(χωρίς διαφήμιση) 2 ΠΙΖΑ 

Γωνία με οδό Λαέρτου (ΚΤΙΡΙΟ ZEDA)  (χωρίς διαφήμιση) 1 ΠΙΖΑ 

 

 

Ε. Ο. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦ. ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Θέση Επιχείρηση Αριθμός (τεμ) 
Τύπος 

πινακίδας 

Λίγα μέτρα πριν τη συμβολή με τη 
Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ CASH & CARRY  1 Α 

CITY GATE  HOTEL 1 Α 

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ 1 Α 

ROYAL HOTEL 1 Α 

Στροφή αεροδρομίου 
PORCELANA 1 Α 

(χωρίς πινακίδα) 2 ΙΣΤΟΙ 
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Απέναντι από την έδρα του πάρκιγκ ΑΙRPARK PLUS 1 A 

 
 
Ε. Ο. ΑΕΡΟΔΡΟΜΊΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 

ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 

Θέση Επιχείρηση Αριθμός (τεμ) 
Τύπος 

πινακίδας 

Είσοδος καζίνο 
ΗΥΑΤΤ REGENCY  1 Α 

REGENCY CASINO THESSALONIKI  1 Α 

Είσοδος καζίνο (εντός ιδιωτικού 
χώρου, γήπεδο) 

REGENCY CASINO THESSALONIKI 
(εντός κατασκευής σαν τοίχος, η οποία 
θα παραμείνει) 

1 Α 

Λίγα μέτρα μετά την είσοδο του καζίνο HOTEL LIFE 1 Α 

Στο μέσον της απόστασης, περίπου, 
μεταξύ αεροδρομίου και της οδού 
Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας 

Skypark airport parking 

2 Α 

11 ΣΗΜΑΙΕΣ 

1 ΠΛΑΙΣΙΟ 

2 ΠΑΝΟ 

AIRPORT PARKING / AIRPARK PLUS 

8 ΣΗΜΑΙΕΣ 

1 Α 

2 
Α 

(2-5 τ.μ.) 

1 ΠΑΝΟ 

Λίγα μέτρα πριν τη συμβολή με τη 
Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας 

(χωρίς πινακίδα) 3 ΙΣΤΟΙ 

Μεταξύ συμβολής με την 
Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας και 
της συμβολής με τη Θεσσαλονίκης – Ν. 
Μουδανιών 

POLIS CONVENTION CENTRE SA 1 Α 

WATERLAND - ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 Α 

ΚΤΕΟ AUTECO 1 Α 
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