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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
για τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία Συλλογής και Μεταφοράς των 

Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

  
Ο Δήμος  Ηρακλείου Αττικής στο πλαίσιο των δράσεων για αναβάθμιση και προστασία του 

περιβάλλοντος και την προώθηση της ανακύκλωσης με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
παραγόμενων αποβλήτων,και έχοντας υπόψη: 
 

• Την αριθμ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-14) Απόφαση περί «Καθορισμού 
κανόνων, όρων & προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2012/19/ΕΚ». 

• το Άρθρο 64 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-14). 

• Τον Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος». 

•  ΚΥΑ 129043/4345/8-7-2011 «Εφαρμογή Νομοθεσίας για την διαχείριση μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων». 

• Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• ΚΥΑ 29407/3508/16-12-2002 (ΦΕΚ 1572/Β/2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική 
ταφή αποβλήτων». 

• Τον Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α, 682001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α, 179) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 3854/2010 (ΦΕΚ Α, 94) και τα 
εκτελεστικά του Π.Δ. και ΚΥΑ όπως ισχύουν σήμερα. 

• Την επιθυμία για συνεργασία με μια εξειδικευμένη και έμπειρη εταιρεία 
δραστηριοποιούμενη στον τομέα της Ανακύκλωσης (συλλογή, μεταφορά και διάθεση για 
αξιοποίηση των ανακτηθέντων υλικών) και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου Προγράμματος 
Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σε όλες τις περιοχές εντός 
των ορίων του Δήμου, με σκοπό την Ανακύκλωση - Αξιοποίηση αυτών αλλά και την 
Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση των δημοτών μας. 

• Την υπ΄αριθμ. 18/12.02.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της έγκρισης της 
σύναψης συνεργασίας για την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού 
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» και την «Διαχείριση των μεταχειρισμένων ειδών 
ένδυσης & υπόδησης». 

• Την υπ αριθμ. 49/10.03.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της έγκρισης α) 
των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συνεργασίας για την 
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ)» και την « Διαχείριση των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης & υπόδησης και β) τον 
ορισμό Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 



                  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της: «Ολοκληρωμένης Διαχείριση 
Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» 
 
Οι ενδιαφερόμενοι  (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) υποχρεούνται : 

• Να διαθέτουν σε ισχύ τις σχετικές άδειες συλλογής και μεταφοράς του συνόλου των ΑΗΗΕ 
για την Περιφέρεια Αττικής, που προβλέπονται κατά περίπτωση από την νομοθεσία και το 
αρθρ.36 του Ν.4042/2012 και να είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο διαχειριστών μη 
επικίνδυνων αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής και στο ΗΜΑ . 

 

• Να έχουν συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με το Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης ΑΗΗΕ.  

 

• Να παρέχουν στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ τις απαιτούμενες 
διευκολύνσεις για την άσκηση του έργου του. 

 

• Να διαθέτουν τα συλλεγόμενα προς ανακύκλωση υλικά σε εγκεκριμένα συστήματα 
ανακύκλωσης. 

 

• Να  τοποθετήσουν κατ΄ ελάχιστον έξι (6) κάδους ανακύκλωσης ΑΗΗΕ  σε κοινόχρηστους 
χώρους του Δήμου μας, κάδους για ανακύκλωση λαμπτήρων στο Δημαρχιακό κατάστημα 
και στους χώρους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για την ανακύκλωση των λαμπτήρων  
που προέρχονται από τις εργασίες συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.  

 

• Τα σημεία τοποθέτησης των ειδικών κάδων  θα καθοριστούν σε συνεργασία με την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

 

•  Να αναλάβουν με δική τους δαπάνη και μέσα τη συλλογή του συνόλου των αποβλήτων 
ΑΗΗΕ (ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές , λαμπτήρες, κλπ). 

 

• Να αναλάβουν με δική τους δαπάνη και μέσα, τη συλλογή των ογκωδών ΑΗΗΕ από τις 
οικίες των δημοτών. 

 

• Να αναλάβουν με δική τους δαπάνη και μέσα, την ενημέρωση των πολιτών (όπως π.χ. 
ενημερωτικά φυλλάδια, ημερίδες, κ.ά.), την ανάπτυξη δικτύου συλλογής και τη διάθεση 
των απαιτούμενων ειδικών κάδων ή δοχείων συλλογής για ΑΗΗΕ, σε ενδεδειγμένους από 
τον Δήμο χώρους, με σκοπό την επίτευξη των στόχων των ποσοτήτων ΑΗΗΕ για κάθε έτος. 

 

• Να διαθέτουν ειδική τηλεφωνική γραμμή για την απ’ ευθείας ενημέρωση-επικοινωνία των 
δημοτών. 

 

• Να παρέχουν στο Δήμο τα στοιχεία για το σύνολο των ποσοτήτων των ΑΗΗΕ που 
ανακτώνται ανά μήνα εντός των ορίων του. 

 
Η εν λόγω υπηρεσία ανατίθεται για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον δύο (2) έτη, εφόσον τηρούνται τα 
ανωτέρω . 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές μέχρι την Παρασκευή 15/05/2020 και ώρα 14:00 στο 
Δήμο Ηρακλείου, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,(Στ. Καραγιώργη 2, Ηράκλειο Αττικής, 2ος όροφος- 



τηλ. 213 2000 119,163). 
 
 

Οι φάκελοι προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 
-  Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και άδειες: 

• Άδεια συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των ΑΗΗΕ που θα περιλαμβάνει τους 
κωδικούς ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) 20 01 36 (απορριπτόμενος ηλεκτρικός 
και ηλεκτρονικός εξοπλισμός), εκτός εκείνου που αναφέρεται στα 20 01 21 , 20 01 23 και 
20 01 35, ή 

 

• ενεργή σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ, για τους 
κωδικούς ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) 20 01 36 (απορριπτόμενος ηλεκτρικός 
και ηλεκτρονικός εξοπλισμός), εκτός εκείνου που αναφέρεται στα 20 01 21 , 20 01 23 και 
20 01 35. 

 

•  αποδεικτικό καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 
 

- Συνοπτική παρουσίαση του προσφέροντος (εταιρικό / επαγγελματικό προφίλ, στοιχεία 

επικοινωνίας, πελατολόγιο, κλπ). 
 

- Παρουσίαση της πρότασης (Αναλυτική περιγραφή της πρότασης και των συνεργασιών που θα 

αναπτυχθούν, ενέργειες ενημέρωσης πολιτών, κλπ). 
 

 - Λοιπά πιστοποιητικά και εγκρίσεις που διαθέτει ο προσφέρων και οι συνεργαζόμενοι με αυτόν 

κατά την υποβολή της πρότασης. 
 

 - Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  από τα φυσικά πρόσωπα που 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό, καθώς και από τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών 
προσώπων, στην οποία να δηλώνουν ότι: 
- αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, 
- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο 
προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση, 
- η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. 
- τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 
- συμμετέχουν σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 
 
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
1. Προφίλ προσφέροντος – Προτεινόμενο δίκτυο συλλογής (σημεία συλλογής – μέσα – 
συχνότητα) – Βαρύτητα 60% 
 
2. Ενέργειες ενημέρωσης δημοτών – Βαρύτητα 40% 
 
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, με πρακτικό της, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η 
οποία και θα αποφανθεί επί του τελικού αποτελέσματος. 
 

Ο Εντεταλμένος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

 
 

Εμμανουήλ Βαβουράκης 
          


