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Ημερομηνßα 05Ι12Ι2022

Αρ. Πρωτ. 43622

ΠΡοΣ
ΚÜθε ενδιαφερüμενο

Οικονομικü φορÝα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔÞμοò ΧαλκιδÝων, λαμβÜνονταò υπüψη:

1. Τον Ν. 2θ3θ/2001 (ΦεΚ º7θlΑ'), «ΕναλλακτικÞ Διαχεßριση συσκευασιþν και ÜΜων
προß'üντων», üπωò τροποποιÞθηκε με τον Ν. 4496Ι2017 (ΦεΚ 'Ι7OlΑ') 

.

2, Τον Ν. 4042Ι2012 (φεΚ 24ΙΑ'), «ΠοινικÞ Προστασßα ΠεριβÜλλοντοò», üπωò αντικαταστÜθηκε

με το Ν. 460θß201θ (φεΚ 67/Α')

3. Την με αριθμü 12θΙ2022 Απüφαση του Δημοτικοý Συμβουλßου με την οποßα αποφασßστηκε «Η

Ýγκριση τηò συμμετοχÞò του ΔÞμου ΧαλκιδÝων στο πρüγραμμα τηò δρÜσηò: "Ανακýκλωση

αποβλÞτων ιματισμοý" στην επικρÜτεια του ΔÞμου» ",

4, Την με αριθμü 64ΒΙ2022 Απüφαση τηò ΟικονομικÞò ΕπιτροπÞò με την οποßα αποφασßστηκε

[Καθορισμüò üρων «Πρüσκλησηò ενδιαφÝροντοò» , ¸γκριση δημοσßευσηò τηò Πρüσκλησηò

ΕνδιαφÝροντοò και ορισμüò μελþν επιτροπÞò αξιολüγησηò Προσφορþν για την υλοποßηση τηò

ΔρÜσηò συμμετοχÞò rou ΔÞμου ΧαλκιδÝων στο πρüγραμμα τηò δρÜσηò: "Ανακýκλωση

αποβλÞτων ιματισμοý" στην επικρÜτεια του ΔÞμου]



προσκαλεß κÜθε ενδιαφερüμενο να καταθÝσει σφραγισμÝνη προσφορÜ για την εγκατÜσταση Δικτýου
ΚÜδων Ανακýκλωσηò μεταχειρισμÝνων Ειδþν Ιματισμοý (εκατüν οχτþ τουλÜχιστον) σε αρχικÞ φÜση
στην επικρÜτειÜ του.

Τα σημεßα τοποθÝτησηò των κÜδων θα ορισθοýν με σχετικÞ απüφαση τηò ΕπιτροπÞò Ποιüτηταò ΖωÞò
του ΔÞμου.

Η ανÜθεση των εργασιþν θα γßνει στον ενδιαφερüμενο που θα προσφÝρει τα συμφερüτερα υπÝρ του

ΔÞμου αντισταθμ ιστι κÜ οφÝλη,

Ωò αντισταθμιστικü üφελοò ορßζεται η προσφορÜ του αναδüχου προò τον ΔÞμο προßüντων χρÞσιμων
πχ για το Κοινωνικü Παντοπωλεßο Þ με προσφορÜ κουπονιþν, συνολικÜ μεγαλýτερηò αξßαò απü την
ελÜχιστη προσφορÜ δημοπρÜτησηò η οποßα εßναι:

Ο ΑνÜδοχοò συνεργÜτηò υποχρεοýται :

ο Να εßναι εγγεγραμμÝνοò στο Ηλεκτρονικü Μητρþν ΑποβλÞτων (Η.Μ.Α.),

Ο Να τηρεßτην ισχýουσα νομοθεσßα και να διαθÝτει τιò απαιτοýμενεò Üδειεò.

. Να εγκαταστÞσει τουò ειδικοýò κÜδουò (ºOΒ τουλÜχιστον), στα σημεßα που θα υποδεßξει ο
ΔÞμοò καθþò και επιπλÝον" κÜδουò, κατÜ την κρßση του ΔÞμου, σε χρονικü διÜστημα ενüò

μÞνα απü την υπογραφÞ τηò σýμβασηò.

. Να συλλÝγει το περιεχüμενο των κÜδων με την δÝουσα συχνüτητα.

. Να παρÝχει στο ΔÞμο κÜθε αοιχεßο σχετικÜ με την αποκομιδÞ υλικþν.

. Να διασφαλßζει, δßχωò επιβÜρυνση του ΔÞμου, την Üψογη εξωτερικÞ κατÜσταση των κÜδων
Την επισκευÞ και αποκατÜστασÞ τουò σε περßπτωση καταστροφÞò καθþò και την

πυρασφÜλειÜ τουò Να διασφαλßζει τη δßχωò επιβÜρυνση του ΔÞμου προσωρινÞ μετακßνηση
και φýλαξη των κÜδων σε περßπτωση Ýκτακτηò ανÜγκηò.

Ο Να παρÝχει ενημÝρωση και ευαισθητοποßηση των Δημοτþν, σχετικÜ με την ανακýκλωση

ροýχων και υποδημÜτων, με διανομÞ φυλλαδßων και με üτι Üλλο αποφασιστεß απü κοινοý,

μεταξý του ΔÞμου ΧαλκιδÝων και του αναδüχου,

Ο Να παραδßδει στο ΔÞμο το αντισταθμιστικü üφελοò σε τακτÜ χρονικÜ διαστÞματα (ενδεικτικÜ

ανÜ 3μηνο) üπωò αυτü θα ορßζεται στη σýμβαση που θα συναφθεß.

Ο Στην περßπτωση που κατÜ τη διÜρκεια τηò συνεργασßαò δημιουργηθεßστην ΕλλÜδα Σýστημα
ΕναλλακτικÞò Διαχεßρισηò για απüβλητα Ýνδυσηò και υπüδησηò, η σýμβαση θα
τροποποιηθεß προò εναρμüνιση με την κεßμενη νομοθεσßα και ο ανÜδοχοò υποχρεοýται να
συνεργαστεß με το σýστημα.

Ποσüτητεò ΕλÜχιστο Τßμημα

ΣυλλογÞ Ýωò 200 τüνουò το Ýτοò 'Ι,2θ6,00 € εγγυημÝνο ποσü
ΕπιπλÝον τüνοι πÝραν των 200 το Ýτοò 5€ / ανÜ τüνο

Η διÜρκεια τηò σýμβασηò ορßζεται σε δýο (2) Ýτη

1



Οι σφραγισμÝνεò προσφορÝò θα περιÝχουν

Α) '¸ντυπο προσφορÜò σχετικÜ με το αντισταθμιστικü τÝλοò (επισυνÜπτεται).

Β) ¶δεια συλλογÞò και μεταφορÜò μη επικινδýνων για τουò κωδικοýò ΕΚΑ 20 0º º0 ροýχα και

20 0º 'Ι1 υφÜσματα

Γ) Καταστατικü τηò επιχεßρησηò στο οποßο να αναφÝρεται ο νüμιμοò εκπρüσωποò

Δ) Πιστοποιητικü εγγραφÞò εκπροσþπησηò στο Γ.Ε.Μ.Η.

Ε) Υπεýθυνη δÞλωση του Ν. º5θθ/1θ86 η οποßα θα αναφÝρει üτι

º. ¸χει λÜβει γνþση üλων των üρων τηò πρüσκλησηò και üτι τουò αποδÝχεται χωρßò καμßα

επιφýλαξη

2. ΔιαθÝτει τα απαιτοýμενα αποδεικτικÜ Ýγγραφα νομιμοποßησηò του προσφÝροντοò (ταυτüτητα αν

εßναι φυσικÜ πρüσωπα - ατομικÝò επιχειρÞσειò παραστατικÜ εκπροσþπησηò αν συμμετÝχουν με

αντιπρüσωπü τουò)

3. ΔιαθÝτει τιò απαιτοýμενεò ενημερüτητεò σε ισχý, φορολογικÞ, ασφαλιστικÞ και αντßγραφο

ποινικοý μητρþου
4. Δεσμεýεται üτι üλα τα παραπÜνω δικαιολογητικÜ θα βρßσκονται στη διÜθεση τηò ΑναθÝτουσαò

ΑρχÞò πριν την υπογραφÞ τηò σýμβασηò.

Οι σφραγισμÝνεò προσφορÝò θα γßνονται δεκτÝò στο ΤμÞμα Διοßκησηò (υπηρεσßα Πρωτοκüλλου) τηò

Ι/νσηò Διοικητικþν Υπηρεσιþν του ΔÞμου ΧαλκιδÝων, απü 05Ι12Ι2022 ÝωòOθΙl2Ι2022 κατÜ τιò

εργÜσιμεò ημÝρεò και þρεò, Υπüψη τηò Διεýθυνσηò Καθαριüτηταò και Ανακýκλωσηò.

Στον σφραγισμÝνο φÜκελο υποβολÞò τηò προσφορÜò θα αναγρÜφονται:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠOΣΤOΛΕΑ : Επωνυμßα και λοιπÜ στοιχεßα

ΠΡοΣ : ΔΗΜο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ. Διεýθυνση : Ληλαντßων & ΜεγασθÝνουò

Χαλκßδα 34100

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚποΥ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠοΒΛΗΤΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜοΥ»



Η αποσφρÜγιση των προσφορþν θα διεξαχθεß ενþπιον τηò αρμüδιαò ΕπιτροπÞò για την αξιολüγησÞ

τουò, την ΔευτÝρα 12 - 12 - 2022,

Στη συνÝχεια, η ΕπιτροπÞ Αξιολüγησηò, με πρακτικü τηò, θα εισηγηθεßστην 0ικονομικÞ ΕπιτροπÞ του

ΔÞμου, η οποßα και θα αποφανθεßεπßτου τελικοý αποτελÝσματοò.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΑΝοΣ



Ποσüτητεò ειδþν Τßμημα σε προΤüντα αξßαò

ΣυλλογÞ Ýωò 200 τüνουò το Ýτοò

ΕπιπλÝον τüνοι πÝραν των 200 το Ýτοò € / ανÜ τüνο

ο/Η ΠροσφÝ.

Σφραγßδα και υπογραφÞ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


