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         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

O ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εγκατάσταση δικτύου κάδων 

«Ανακύκλωσης αποβλήτων ιματισμού (τουλάχιστον 50) στην επικράτειά του». 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α’), «Εναλλακτική 

Διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 

170/Α’), και του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’), «Ποινική Προστασία Περιβάλλοντος», όπως 

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

 

Ο καθορισμός των όρων έγινε με την αριθ. 20/2023  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

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 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  Λεωφ. Κ. Καραμανλή 1 στις 17-3-2023 

ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και από ώρας 10.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις  

10.15 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών). 

 

 

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: 
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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. 

Η παρούσα πρόσκληση καθώς και η υπ’ αρίθμ. 20/23 απόφαση Ο.Ε. θα αναρτηθούν στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου Σαλαμίνας www.salamina.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ/νση 

Περιβάλλοντος – Πρασίνου & Καθαριότητος στον 2ο όροφο από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Σκοπελίτη 

Ευάγγελο. Τηλέφωνο για  πληροφορίες: 213 2027445, email: env@salaminas.gov.gr 

 

                                                                                     Ο 

                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ         

                                                 

                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.salamina.gr/
ΑΔΑ: Ψ93ΛΩ1Ε-86Ε


		2023-03-06T11:51:40+0200
	Athens




