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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο
Οικονομικό Φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Ελευσίνας, λαμβάνοντας υπόψη:
1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α’), «Εναλλακτική Διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων»,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α’) ,
3. τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’), «Ποινική Προστασία Περιβάλλοντος», όπως αντικαταστάθηκε με
το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α’),
4. τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α), «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας , κλ.π.»,
5. την υπ’ αρ. 23/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εγκρίθηκε το
επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ελευσίνας,
6. την υπ’ αρ. 168/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η
έγκριση υλοποίησης της δράσης «Εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και
υπόδησης κ.λ.π.»,
7. Την υπ’ αρ. 481/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκαν ο
όροι «Πρόσκλησης ενδιαφέροντος», η Έγκριση δημοσίευσης της «Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος»
και ο ορισμός μελών «Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών» για την υλοποίηση της δράσης
«Εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης κ.λ.π.»,
προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εγκατάσταση Δικτύου
Κάδων Ανακύκλωσης μεταχειρισμένων Ειδών Ιματισμού, είκοσι τουλάχιστον σε αρχική φάση στην
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επικράτειά του.
Τα σημεία τοποθέτησης των κάδων θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου.
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει το συμφερότερο υπέρ του
Δήμου αντισταθμιστικό όφελος.
Ως αντισταθμιστικό όφελος ορίζεται η προσφορά του αναδόχου προς τον Δήμο προϊόντων χρήσιμων
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, συνολικά μεγαλύτερης αξίας από την ελάχιστη προσφορά
δημοπράτησης, η οποία είναι:
Ποσότητες
Συλλογή έως 70 τόνους ανά έτος

Ελάχιστο Τίμημα
500 € εγγυημένο ποσό

Επιπλέον τόνοι πέραν των 70 ανά έτος 5€ / ανά τόνο
Ο Ανάδοχος συνεργάτης υποχρεούται:












Να είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρών Αποβλήτων (Η.Μ.Α.).
Να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες.
Να εγκαταστήσει τους ειδικούς κάδους (20 τουλάχιστον), στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος
καθώς και επιπλέον κάδους, κατά την κρίση του Δήμου, σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης .
Να συλλέγει το περιεχόμενο των κάδων με τη δέουσα συχνότητα.
Να παρέχει στον Δήμο κάθε στοιχείο σχετικά με την αποκομιδή υλικών.
Να διασφαλίζει, δίχως επιβάρυνση του Δήμου, την άψογη εξωτερική κατάσταση των κάδων, την
επισκευή και αποκατάστασή τους σε περίπτωση καταστροφής καθώς και την πυρασφάλειά τους.
Να διασφαλίζει (δίχως επιβάρυνση του Δήμου) την προσωρινή μετακίνηση και φύλαξη των κάδων
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Να παρέχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών, σχετικά με την ανακύκλωση ρούχων
και υποδημάτων, με διανομή φυλλαδίων και με ότι άλλο αποφασιστεί από κοινού, μεταξύ του
Δήμου Ελευσίνας και του αναδόχου.
Να παραδίδει στον Δήμο το αντισταθμιστικό όφελος σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά
ανά 3μηνο), όπως αυτό θα ορίζεται στη σύμβαση που θα συναφθεί.
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συνεργασίας δημιουργηθεί στην Ελλάδα Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης για απόβλητα ένδυσης και υπόδησης, η σύμβαση θα τροποποιηθεί προς
εναρμόνιση με τη νέα νομοθεσία και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με το σύστημα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη
Οι σφραγισμένες προσφορές θα περιέχουν
Α) ΄Έντυπο προσφοράς σχετικά με το αντισταθμιστικό τέλος (επισυνάπτεται).
Β) Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων για τους κωδικούς ΕΚΑ 20 01 10 ρούχα και
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20 01 11 υφάσματα
Γ) Καταστατικό της επιχείρησης, στο οποίο να αναφέρεται ο νόμιμος εκπρόσωπος
Δ) Πιστοποιητικό εγγραφής εκπροσώπησης στο Γ.Ε.Μ.Η.
Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 η οποία θα αναφέρει ότι:
1. Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη
2. Διαθέτει τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος (ταυτότητα αν
είναι φυσικά πρόσωπα – ατομικές επιχειρήσεις παραστατικά εκπροσώπησης αν συμμετέχουν με
αντιπρόσωπό τους)
3. Διαθέτει τις απαιτούμενες ενημερότητες σε ισχύ, φορολογική, ασφαλιστική και αντίγραφο ποινικού
μητρώου
4. Δεσμεύεται ότι όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα βρίσκονται στη διάθεση της Αναθέτουσας
Αρχής πριν την υπογραφή της σύμβασης.
Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Ελευσίνας,
από 21η/9/2022 και ώρα 08:00π.μ. έως 27η/9/2022 και ώρα 15:00, Υπόψη της Διεύθυνσης
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Στον σφραγισμένο φάκελο υποβολής της προσφοράς θα αναγράφονται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : Επωνυμία και λοιπά στοιχεία
ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 192 00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ Κ.Λ.Π.»
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής για την αξιολόγησή
τους, την 29η/9/2022 .
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης, με πρακτικό της, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου, η οποία και θα αποφανθεί επί του τελικού αποτελέσματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ποσότητες ειδών
Συλλογή έως 70 τόνους ανά έτος

Τίμημα σε προϊόντα αξίας
………………….. € εγγυημένο ποσό υπό μορφή
Δωροεπιταγών για SuperMarket στην Ελευσίνα

Επιπλέον τόνοι πέραν των 70 ανά έτος
……………………€ / ανά τόνο

Ελευσίνα ,……/……/……..

Ο/Η Προσφέ……..

Σφραγίδα και υπογραφή

