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AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σαλαμίνα 21-11-2019
Αριθ. Πρωτ.: - 20503 -

Θέμα: «Αποκομιδή μπαζών από κοινόχρηστους χώρους»
(Με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας έχοντας υπόψη:
1)
2)
3)
4)
5)

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Την αναγκαιότητα της αποκομιδής μπαζών από κοινόχρηστους χώρους
Την απόφαση 255/14-11-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας
που αφορά την ανάθεση σε ιδιώτη για την αποκομιδή μπαζών από κοινόχρηστους χώρους.
Την απόφαση 20502/21-11-2019 του Δημάρχου περί διενέργειας της εργασίας
«Αποκομιδή μπαζών από κοινόχρηστους χώρους», με απευθείας ανάθεση σε βάρος του
Κ.Α. 20-6234.002 και την έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών .

Α) Ανακοινώνει τη πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση εγγράφων προσφορών
και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την αποκομιδή μπαζών από κοινόχρηστους χώρους, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 14.973,00€ με το ΦΠΑ.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει στη Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του
Δήμου Σαλαμίνας, Λ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, στις 29/11/2019, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:30 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαρότητας του Δήμου Σαλαμίνας, στο τηλέφωνο: 2132027445 στη κ. Σοφρά.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης από το Δήμαρχο μετά την
255/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τα
ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι υποχρεούνται μαζί με τις προσφορές τους να
προσκομίσουν :
1. Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς
ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.
2. Πιστοποιητικό επιμελητήριου της επαγγελματικής τους δραστηριότητας που να αναφέρει
ότι είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε τις εισφορές τους για το 2019.
3. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν εμπίπτει στις
απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
4.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

5.

Άδεια για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής η οποία να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τους
κωδικούς Ε.Κ.Α.: 1701(01,02,03,07), 1702(01,02,03),1704(01,02,03,04,05,06,07) και
1705(04,06).
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6.

Αν δεν διαθέτει άδεια για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με
εταιρεία η οποία να διαθέτει τα παραπάνω.
7. Άδεια λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων σε ισχύ, με Απόφαση έγκρισης
Περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) σε ισχύ στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα οι
κωδικοί των αποβλήτων όπως περιγράφονται στον Ε.Κ.Α. και μπορούν να υποβληθούν σε
διαχείριση και η οποία να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τους κωδικούς Ε.Κ.Α.:
1701(01,02,03,07), 1702(01,02,03),1704(01,02,03,04,05,06,07) και 1705(04,06).
8. Αν δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων με την ανάλογη
Α.Ε.Π.Ο. θα πρέπει να διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με εταιρεία η οποία να
διαθέτει τα παραπάνω.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86
στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει λάβει υπόψιν του τις ιδιαιτερότητες της περιοχής
(προσβασιμότητα οδικού δικτύου, στενότητα δρόμων κ.λ.π.) και ότι διαθέτει όλον τον
απαιτούμενο εξοπλισμό για να ανταποκριθεί στο έργο που θα αναλάβει αλλά και ότι μπορεί να
διαθέσει και πρόσθετο εξοπλισμό εφόσον απαιτηθεί.

Β) Ανακοινώνει τις τεχνικές προδιαγραφές του απαιτούμενου εξοπλισμού
Ο ανάδοχος θα πρέπει πριν την υποβολή της προσφοράς του να έχει λάβει γνώση των
ιδιαιτεροτήτων και των ιδιομορφιών της περιοχής (Κατάσταση οδικού δικτύου, πλάτος δρόμων,
εναέρια δίκτυα ,κυκλοφοριακές συνθήκες κ.λ.π.) ούτως ώστε να επιλέξει τα κατάλληλα
μηχανήματα –οχήματα τα οποία θα δύνανται να εκτελέσουν τις περιγραφόμενες εργασίες ,χωρίς
να δύναται να ισχυριστεί ότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αποκομιδή σε σημεία του Δήμου
λόγω αδυναμίας του εξοπλισμού του.
Τα μηχανήματα- οχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτουν τις
απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας και γενικά όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την νόμιμη
κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο.
Γ) Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους,
στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα
βαρύνει τον Κ.Α. 20-6234.002 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Δ) Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την
υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο
Δήμαρχος Σαλαμίνας

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

