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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΤΠΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΚΛΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΑΗΗΕ), ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας προκηρύσσει την διενέργεια επαναληπτικής φανερής, πλειοδοτικής,
προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση:
α)κινητών πραγμάτων (κάδοι μεταλλικοί – πλαστικοί, πλαστικά αντικείμενα, κάδοι σιδερένιοι
και λοιπά σιδηρά υλικά) και
β) ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΗΗΕ).
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αιγιαλείας, Ανδρέου Λόντου 34, στις
τρεις (03) Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 11:00, ενώπιον της
Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθωσης πραγμάτων του
Δήμου και θα συνεδριάσει στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, ημιώροφος.
Η δημοπρασία αφορά την εκποίηση:
1) Ενός αόριστου αριθμού κινητών πραγμάτων που αποτελούνται από: κάδοι πλαστικοί
κατεστραμμένοι, πλαστικά αντικείμενα που έχουν περισυλλεχθεί και θα περισυλλεχθούν ανά
τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης από την
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης από διάφορα σημεία του Δήμου, scrap μετάλλου,
παλαιοί
σιδερένιοι
κάδοι
παλαιά
σίδερα,
διάφορα
σιδηρικά,
ανταλλακτικά
οχημάτων/μηχανημάτων έργου τα οποία προκύπτουν από την συντήρηση-επισκευή αυτών,
κ.λ.π.).
2) Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
2α. Μεγάλες οικιακές συσκευές.
Μεγάλες συσκευές ψύξης, Ψυγεία, Καταψύκτες, Λοιπές μεγάλες συσκευές που
χρησιμοποιούνται για διατήρηση και αποθήκευση τροφίμων, Πλυντήρια ρούχων,
Στεγνωτήρια ρούχων, Πλυντήρια πιάτων, Συσκευές μαγειρικής, Ηλεκτρικές κουζίνες,
Ηλεκτρικά μάτια, Φούρνοι μικροκυμάτων, Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται
για μαγείρεμα/ επεξεργασία τροφίμων, Ηλεκτρικές θερμάστρες, Ηλεκτρικά θερμαντικά
σώματα, Άλλες μεγάλες συσκευές για τη θέρμανση χώρων κ.α., Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες,
Συσκευές κλιματισμού, Άλλα είδη εξοπλισμούς αερισμού, απαγωγής αερίων και κλιματισμού.
2β. Μικρές οικιακές συσκευές.
Ηλεκτρικές σκούπες, Σκούπες χαλιών, Άλλες συσκευές καθαριότητας, Συσκευές
χρησιμοποιούμενες για ράψιμο, πλέξιμο, ύφανση και άλλες κλωστοϋφαντουργικές εργασίες,
Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για το σιδέρωμα, το μαγγάνισμα και εν γένει τη
φροντίδα των ρούχων, Φρυγανιέρες, Συσκευές τηγανίσματος (φριτέζες), Μύλοι, καφετιέρες
και συσκευές ανοίγματος ή σφραγίσματος περιεκτών ή συσκευασιών, Ηλεκτρικά μαχαίρια,
Συσκευές κοπής και στεγνώματος μαλλιών, βουρτσίσματος δοντιών, ξυρίσματος, μασάζ και
άλλες συσκευές περιποίησης του σώματος, Ρολόγια και εξοπλισμός μέτρησης, αναγραφής ή
καταγραφής χρόνου, Ζυγαριές.
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2γ. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Μεγάλοι υπολογιστές (mainframes),Μεσαίοι υπολογιστές (mini computers), Μονάδες
εκτύπωσης,
Συστήματα
προσωπικών
υπολογιστών:
Προσωπικοί
υπολογιστές
[συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (CPU), των ποντικιών, των
οθονών και των πληκτρολογίων] Φορητοί υπολογιστές (lap-top) (συμπεριλαμβανομένων
των CPU, των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων), Υπολογιστές τσέπης
(notebook), Υπολογιστές χειρός (notepad), Εκτυπωτές, Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα,
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφομηχανές, Αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες, και
άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση
ή διαβίβαση πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα, Τερματικά και συστήματα χρηστών.
2δ. Καταναλωτικά είδη και φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels): Ραδιόφωνα, Τηλεοράσεις,
Κάμερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες), Μαγνητοσκόπια (συσκευές αναπαραγωγής
εικόνας), Συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας, Ενισχυτές ήχου, Μουσικά όργανα και
άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων,
συμπεριλαμβανομένων των σημάτων ή άλλων τεχνολογιών διανομής ήχου και εικόνας με
άλλα πλην των τηλεπικοινωνιακών μέσα.
2ε. Είδη φωτισμού.
Φωτιστικά για λαμπτήρες φθορισμού πλην των οικιακών φωτιστικών σωμάτων, Ευθείς
λαμπτήρες φθορισμού, Λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων, Λαμπτήρες εκκενώσεως
υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, νατρίου υψηλής πίεσης και των
λαμπτήρων, αλογονούχων μετάλλων, Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης, Άλλος φωτιστικός
εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολής ή ελέγχου του φωτός πλην των λαμπτήρων
πυράκτωσης
2στ. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας
σταθερών βιομηχανικών εργαλείων).
Τρυπάνια, Πριόνια, Ραπτομηχανές, Εξοπλισμός για την τόρνευση, τη λείανση, την
επίστρωση, το τρόχισμα, το πριόνισμα, το κόψιμο, τον τεμαχισμό, τη διάτμηση, τη διάτρηση,
τη διάνοιξη οπών, τη κύρτωση και άλλες παρόμοιες επεξεργασίες ξύλου, μετάλλου και
άλλων υλικών, Εργαλεία για τη στερέωση με βίδες, καρφιά ή κοινωμάτια και την αφαίρεσή
τους και για παρόμοιες χρήσεις, Εργαλεία για συγκολλήσεις εν γένει και παρόμοιες χρήσεις.
2ζ. Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού.
Ηλεκτρικά
τραίνα
ή
αυτοκινητοδρόμια,
Φορητές
κονσόλες
βίντεο
παιχνιδιών,
Βιντεοπαιχνίδια, Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία κ.λπ.,
Αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία, Κερματοδέκτες
τυχερών παιχνιδιών, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας με οθόνη, παιχνίδια και
εξοπλισμός ψυχαγωγίας χωρίς οθόνη
2η. Ιατρικά βοηθήματα εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων
προϊόντων.
Ακτινοθεραπευτικός εξοπλισμός, Καρδιολογικός εξοπλισμός, Συσκευές αιμοκάθαρσης,
Συσκευές πνευμονικής οξυγόνωσης, Εξοπλισμός πυρηνικής ιατρικής, Ιατρικός εξοπλισμός
για in-vitro διάγνωση, Συσκευές ανάλυσης, Καταψύκτες, Τεστ γονιμοποίησης, Άλλες
συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, την αντιμετώπιση ή την
ανακούφιση ασθενειών, σωματικών βλαβών και αναπηριών και γενικότερα μεγάλος και
μικρός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός με ή και χωρίς οθόνη.
2θ. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου.
Ανιχνευτές καπνού, Συσκευές θερμορύθμισης, Θερμοστάτες, Συσκευές μέτρησης, ζύγισης ή
προσαρμογής για οικιακή η εργαστηριακή χρήση, Άλλα όργανα παρακολούθησης και
ελέγχου χρησιμοποιούμενα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (π.χ. σεταμπλώ ελέγχου).
2ι. Συσκευές αυτόματης διανομής.
Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ποτών, Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ή
ψυχρών φιαλών ή μεταλλικών δοχείων, Συσκευές αυτόματης διανομής στερεών προϊόντων,
Συσκευές αυτόματης διανομής χρημάτων, Κάθε είδους συσκευές αυτόματης διανομής
οποιουδήποτε προϊόντος.
Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της
συμβάσεως, με δικαίωμα επέκτασης για ένα (1) έτος ακόμη εφόσον ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή.
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τα οποία οφείλουν να
εκπροσωπούνται νόμιμα), εφόσον κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας
προσκομίσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο που στο εξώφυλλό του θα
αναγράφει το όνομα/επωνυμία του συμμετέχοντος και τον τίτλο της δημοπρασίας και θα
περιέχει τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο της παρούσας.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή σύμφωνα με το
άρθρο 9.9ε, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της
σύμβασης.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει σε κλειστό φάκελο επί
ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
9.1Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
9.2Αντίγραφο άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για την
περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (από ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ), εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
9.3 Πρόσφατη βεβαίωση συνεργασίας με :
ΑΗΗΕ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) για όσους λάβουν μέρος και μόνο στην δημοπρασία
εκποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
ή σε διαφορετική περίπτωση να διαθέτουν βεβαιώσεις συνεργασίας με αδειοδοτημένα
και συμβεβλημένα με το ανωτέρω σύστημα, μονάδες - σημεία συλλογής των υπό
ανακύκλωση υλικών.
9.4 Βεβαίωση εκπροσώπησης: Εάν πρόκειται για εταιρεία αντίγραφο του καταστατικού της
εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και
φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι
συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με το νόμιμο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού αλλά με
εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης,
βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες
διατάξεις καθώς και φ/α ταυτότητάς τους.
Για ανώνυμες εταιρίες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του
και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου υπογραφής (στην περίπτωση
εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας), θα
προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η
συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος
της εταιρείας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων
αυτή. (Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες
εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο).
9.5 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
9.6 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου του φυσικού
προσώπου που συμμετέχει στη δημοπρασία, ή των διαχειριστών σε περίπτωση
ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), ή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση Ανώνυμης
εταιρείας (Α.Ε.).
9.7 Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία
του διαγωνισμού.
(Θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι
εγγεγραμμένοι και το ειδικό επάγγελμά τους).
9.8 Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντα (φυσικού
προσώπου ή του νόμιμου εκπρόσωπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και του
εγγυητή αυτού (σε ξεχωριστό έντυπο), στην οποία να δηλώνεται ότι:
9.9.α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
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9.9.β) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η
Αναθέτουσα Αρχή θα μπορούσε να διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο &
9.9.γ) δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων για πληροφορίες που του ζητήθηκαν.
9.9.δ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε
αυτούς προσωπικό.
9.9.ε) Υπεύθυνη Δήλωση του εγγυητή για αποδοχή ορισμού του ως αξιόχρεου με τα πλήρη
προσδιοριστικά στοιχεία του και το ΑΦΜ του.
9.10 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης στους οργανισμούς της υπεύθυνης δήλωσης της προηγούμενης
παραγράφου και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας
ασφάλισης.
Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.
Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν
αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε περίπτωση των ΕΠΕ και ΑΕ η
ασφαλιστική ενημερότητα αφορά διοικούντες την εταιρεία.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν,
μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, θεωρημένη
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς
όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης,
ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση
προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να
υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει
την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης
προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της
παραγράφου αυτής.
9.11 Πιστοποιητικό ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017.
9.12 Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας ότι δεν έχει βεβαιωμένες
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο ή έχει ενταχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις του.
9.13 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία, εκδοθείσα είτε με γραμμάτιο
παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων είτε με εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα, ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00
€). Το ανωτέρω ποσό είναι κατά προσέγγιση με δεδομένο ότι μέχρι την ημέρα της
διενέργειας της δημοπρασίας δεν έχουν καταγραφεί οι ακριβείς ποσότητες των προς
εκποίηση – ανακύκλωση ειδών.
Τα υπ’ αριθ. 9.10, 9.11 και 9.12 δικαιολογητικά υποβάλλονται τόσο από τον
συμμετέχοντα όσο και από τον εγγυητή αυτού.
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα και οι
ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη κατά τις διατάξεις
του νόμου.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό ως κάτωθι:
1α) κάδοι πλαστικοί και λοιπό πλαστικό υλικό: (δέκα λεπτά του Ευρώ) 0,10 €/kg πλαστικού
υλικού.
1β) κάδοι σιδερένιοι και λοιπά σιδηρικά υλικά: (δέκα λεπτά του Ευρώ) 0,10 €/kg σιδηρού
υλικού.
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2 Σε ότι αφορά τα αναφερόμενα είδη στο άρθρο 3 της παρούσας προς ανακύκλωση
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΗΗΕ) του Δήμου:
• Για την ετήσια συλλογή από τον Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 1kgr ανά κάτοικο, το
ποσό των (είκοσι πέντε) 25€ ανά τόνο.
• Για την ετήσια συλλογή από τον Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε άνω του 1kgr και έως
2kg ανά κάτοικο, το ποσό των (σαράντα) 40€ ανά τόνο.
• Για την ετήσια συλλογή από τον Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε άνω του 2kgr και έως
3kg ανά κάτοικο, το ποσό των (εβδομήντα) 70€ ανά τόνο.
• Για την ετήσια συλλογή από τον Δήμο , που αντιστοιχούν σε 3kgr και πλέον ανά κάτοικο,
το ποσό των (εκατό) 100€ ανά τόνο.
Προσφορές μικρότερες των παραπάνω ποσών δεν θα γίνουν δεκτές από της Επιτροπή
Διενέργειας Δημοπρασίας.
Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για τα δύο (2) από την
κατηγορία 1 υλικά (σιδερένιοι κάδοι και λοιπά σιδηρά υλικά & πλαστικοί κάδοι και λοιπά
πλαστικά υλικά), ή για το ένα από τα δύο είδη υλικών (είτε για τους σιδερένιους κάδους και
λοιπά σιδηρά υλικά είτε για τους πλαστικούς κάδους και λοιπά πλαστικά υλικά).
Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μιας επιχείρησης στην δημοπρασία για τα είδη : 1α και 1β η
Επιτροπή θα δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια για κάθε
κατηγορία κατά 0,01€ τουλάχιστον.
Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μιας επιχείρησης στην δημοπρασία για την ανακύκλωση
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΗΗΕ) του Δήμου η Επιτροπή θα δέχεται
προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια κατά 10,00€/τόνο.
Αντίγραφα της διακήρυξης για τη δημοπρασία χορηγούνται από τη Δ/νση Καθαριότητας (Ν.
Πλαστήρα 11) μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της Δημοπρασίας, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες: 9:00 έως 13:00.
Η δαπάνη δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον
τελευταίο/ους πλειοδότη/ες στον/ους οποίο/ους θα κατακυρωθεί, οι σχετικές δε αποδείξεις
πληρωμής προσκομίζονται και εξοφλούνται από αυτόν απαραίτητα πριν την υπογραφή της
σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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