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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
« Διαχείρισης των μεταχειρισμένων  ειδών ένδυσης & υπόδησης». 

                                   
 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 σύμφωνα με,  

• 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:  

« Διαχείρισης των μεταχειρισμένων  ειδών ένδυσης & υπόδησης». 
 
Ο ανάδοχος συνεργάτης υποχρεούται: 

• Να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία για τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων και να 
διαθέτει άδεια, σε ισχύ, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικίνδυνων 
αποβλήτων, συγκεκριμένα για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση αποβλήτων 
ιματισμού και να είναι  εγγεγραμμένοςστο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων  (ΗΜΑ) . 

• Να εγκαταστήσει τους ειδικούς κάδους σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος. 

• Να εγκαταστήσει επιπλέον κάδους, εφόσον ο Δήμος κρίνει με σχετική απόφασή του, ότι 
είναι εφικτό και σκόπιμο να επεκταθεί το Δίκτυο. 

• Να συλλέγει το περιεχόμενο των κάδων, μόλις αυτοί γεμίζουν. 

• Να διασφαλίζει, δίχως επιβάρυνση του Δήμου, την άψογη εξωτερική κατάσταση των 
κάδων,  την άμεση επισκευή ή και την αποκατάσταση των κατεστραμμένων  ούτως ώστε 
να καθίστανται πάντα  λειτουργικοί. 

•  Να διασφαλίζει, τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου, την πυρασφάλεια των κάδων και να 
είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση οποιουδήποτε δημότη υποστεί ζημία από φωτιά του 

• κάδου. 

• Να διασφαλίζει, τη δίχως επιβάρυνση, του Δήμου προσωρινή μετακίνηση και φύλαξη των 

• κάδων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης . 

• Να παρέχει στο Δήμο τη δυνατότητα ελέγχου και καταγραφής σε οποιοδήποτε στάδιο της 



• διαδικασίας. 

•  Να παρέχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σχετικά με την ανακύκλωση 
ρούχων και υποδημάτων με χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου, π.χ. με διανομή 
φυλλαδίων, καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και 
σχετική εκπαίδευση στα σχολεία. 

 

• Στην περίπτωση, που κατά τη διάρκεια της σύμβασης δημιουργηθεί στην Ελλάδα Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης για απόβλητα ιματισμού, η σύμβαση θα τροποποιηθεί, προς 
εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με το 
σύστημα. 

 
Η εν λόγω υπηρεσία ανατίθεται για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον τρία (3) 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: 

1. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και άδειες  συλλογής, μεταφοράς 
2. Αποδεικτικό καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 
3. Συνοπτική παρουσίαση του προσφέροντος (εταιρικό / επαγγελματικό προφίλ, στοιχεία 

επικοινωνίας, πελατολόγιο, κλπ). 
4.  Παρουσίαση της πρότασης (Αναλυτική περιγραφή της πρότασης και των συνεργασιών 

που θα αναπτυχθούν, ενέργειες ενημέρωσης πολιτών, κλπ). 
5. Λοιπά πιστοποιητικά και εγκρίσεις που διαθέτει ο προσφέρων και οι συνεργαζόμενοι με 

αυτόν κατά την υποβολή της πρότασης. 
6. 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   


