
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                    

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                        

                                                                       

                                                                                     ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 20/2023    

 

     Καθορισμός όρων «Πρόσκλησης ενδιαφέροντος», 

και ορισμός μελών επιτροπής Αξιολόγησης 

Προσφορών για την υλοποίηση της Δράσης 

συμμετοχής του Δήμου Σαλαμίνας στο πρόγραμμα της 

δράσης: «Ανακύκλωση αποβλήτων ιματισμού στην 

επικράτεια του Δήμου Σαλαμίνας». 

 

 

Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μηνός 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟY  του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9.00 π.μ. 

συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνος, ύστερα από την 

υπ’ αριθμ. 3644/17-2-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δημάρχου Σαλαμίνος, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και κοινοποιήθηκε στα μέλη αυτής, σύμφωνα με τις Διατάξεις του 

άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. Ν.3852/10, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και βρέθηκε σε απαρτία 

με την παρουσία έξι (6) εκ των εννέα (9) μελών της.   

 

      ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ                                        ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                          ΤΣΑΒΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ     

       ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                   ΒΑΚΑΛΗΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                   

ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 

      ΑΛΑΪΣΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                 

      ΔΟΥΜΕΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ          

            

     Συνεχίζοντας τη Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται το θέμα της ημερήσιας 

διάταξης που αφορά: Καθορισμό όρων «Πρόσκλησης ενδιαφέροντος», και ορισμός μελών 

Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την υλοποίηση της Δράσης συμμετοχής του 

Δήμου Σαλαμίνας στο πρόγραμμα της δράσης: «Ανακύκλωση αποβλήτων ιματισμού στην 

επικράτεια του Δήμου Σαλαμίνας». 

      Το κατεπείγον συνίσταται στην άμεση υλοποίηση της Δράσης συμμετοχής του Δήμου 

Σαλαμίνας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

      Η Ο.Ε. ΟΜΟΦΩΝΑ έκανε δεκτό το λόγο του κατεπείγοντος. 

     Κατόπιν υποβάλλει την εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου 

και Καθαριότητας  η οποία έχει ως εξής: 

                                                            

                                                         Εισήγηση 

 

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός όρων «Πρόσκλησης ενδιαφέροντος» και ορισμός μελών επιτροπής 

αξιολόγησης Προσφορών για την υλοποίηση της Δράσης συμμετοχής του Δήμου Σαλαμίνας στο 

πρόγραμμα της δράσης: "Ανακύκλωση αποβλήτων ιματισμού" στην επικράτεια του Δήμου 

Σαλαμίνας». 

ΑΔΑ: 6ΓΣΞΩ1Ε-ΓΗΟ



 
 

 

Με την υπ’ αριθμ. 11/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε «Η 

έγκριση της  συμμετοχής του Δήμου Σαλαμίνας στο πρόγραμμα της δράσης: "Ανακύκλωση 

αποβλήτων ιματισμού" στην επικράτεια του Δήμου Σαλαμίνας» για τους λόγους που 

αναφέρονται στην ως άνω απόφαση. Επομένως θα πρέπει να εγκριθεί και να δημοσιοποιηθεί 

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» για την ανάθεση των εργασιών, όπως αυτές θα 

περιγράφονται στην πρόσκληση, προς όσους οικονομικούς φορείς δραστηριοποιούνται στο 

αντικείμενο αυτό. 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από την Ο.Ε. 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4623/2019, αρθ. 3, παρ. 1, εδαφ. θ. και το πρακτικό 

αξιολόγησης θα εγκριθεί από την Ο.Ε. 

Σε συνέχεια των παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με: 

Α) την έγκριση των όρων της ακόλουθης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη 

δημοσίευσή της (ανάρτηση στο διαδίκτυο-ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου). 

Β) τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών με 3 μέλη που προτείνουμε 

τους εξής: 

1. Αντώνιος Βακάλης Αντιδήμαρχος Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

2. Ευάγγελος Σκοπελίτης Επόπτης Καθαριότητας του Τμήματος Αποκομιδής  

Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου. 

3. Βιλλιώτης Γεώργιος, Προϊστάμενος  του τμήματος καθαριότητας. 

 

          Κατόπιν ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

    Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις ισχύουσες 

διατάξεις 

                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Α) Καθορίζει τους όρους της ανωτέρω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως εξής: 

 

Ο Δήμος Σαλαμίνας, λαμβάνοντας υπόψη:  

 

1. τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α’), «Εναλλακτική Διαχείριση συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α’) . 

2. τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’), «Ποινική Προστασία Περιβάλλοντος», όπως 

αντικαταστάθηκε με το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α’) 

3. την 11/30-01-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με την οποία αποφασίστηκε 

«Η έγκριση της  συμμετοχής του Δήμου Σαλαμίνας στο πρόγραμμα της δράσης: "Ανακύκλωση 

αποβλήτων ιματισμού" στην επικράτεια του Δήμου Σαλαμίνας» ”, 

 

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εγκατάσταση 

Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης μεταχειρισμένων Ειδών Ιματισμού (πενήντα τουλάχιστον) στην 

επικράτειά του.  

 

ΑΔΑ: 6ΓΣΞΩ1Ε-ΓΗΟ



 
 

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τα συμφερότερα 

υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη. 

 

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 Ελάχιστο Τίμημα 

Συλλογή έως 200 τόνους το έτος 600 € εγγυημένο ποσό 

Επιπλέον τόνοι πέραν των 200 το 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 (50 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 την δέουσα συχνότητα.  

 Να παρέχει στο 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 τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου 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 Σαλαμίνας και του αναδόχου. 

 Να παραδίδει στο 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 την κείμενη νομοθεσία και ο ανάδοχος υποχρεούται να 

συνεργαστεί με το σύστημα. 

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 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: 

ΑΔΑ: 6ΓΣΞΩ1Ε-ΓΗΟ



 
 

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 

Σαλαμίνας, από 7/03/2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. έως 17/03/2023 ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 π.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Υπόψη της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας, πρασίνου και Ανακύκλωσης.  

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής για την 

αξιολόγησή τους, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους συμμετέχοντες.  

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολόγησης, με πρακτικό της, θα εισηγηθεί στην Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου, η οποία και θα αποφανθεί επί του τελικού αποτελέσματος.  

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

 

Β) Εγκρίνει τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών με μέλη τους εξής:  

 

1. Αντώνιος Βακάλης (Πρόεδρος), Αντιδήμαρχος Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος &  

   Πρασίνου.  

2. Ευάγγελος Σκοπελίτης (Μέλος), Επόπτης Καθαριότητας του Τμήματος Αποκομιδής  

Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος 

και Πρασίνου. 

3.  Βιλλιώτης Γεώργιος (Μέλος), Προϊστάμενος του τμήματος καθαριότητας 

            Έτσι συντάχθηκε και υπογράφηκε. 

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ          

                                                             

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ          ΚΟΓΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                         ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   

                                                        ΑΛΑΪΣΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    

                                                                           ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

                ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                                                           Α κ ρ ι β έ ς    Α ν τ ί γ ρ α φ ο 

                                                                 Σαλαμίνα 6-3-2023 

                                                              ο Δήμαρχος   Σαλαμίνας  

 

                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ    
 

ΑΔΑ: 6ΓΣΞΩ1Ε-ΓΗΟ
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