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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(για την συλλογή, μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων

βρώσιμων λιπών & ελαίων - τηγανελαίων)

Ο  Δήμος  Κηφισιάς  ανακοινώνει  ότι  δέχεται  σφραγισμένες  προσφορές,  για  τη  συλλογή  και

αξιοποίηση  των  χρησιμοποιημένων  βρώσιμων  λιπών  & ελαίων  (τηγανελαίων),  με  ανταποδοτικά

οφέλη  από  την  πλευρά  του  αναδόχου  προς  τον  Δήμο,  χωρίς  οικονομικό  αντίκρισμα  από  την

πλευρά του Δήμου.

Με  την  υπ’ αριθμ.  57/2022 Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  (ΑΔΑ:  6ΤΞΙΩΕΜ-26Π)  ως  μία

προσπάθεια ευαισθητοποίησης, περισσότερο της κοινωνίας, σε δράσεις που αφορούν τη συνολική

μας ευθύνη για την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, αποφασίστηκε η υλοποίηση προγράμματος

εναλλακτικής  διαχείρισης  των  χρησιμοποιημένων  βρώσιμων  λιπών  & ελαίων  (τηγανελαίων)  στο

Δήμο μας.

Τα  βρώσιμα  λίπη  &  έλαια  που  παράγονται  εντός  των  ορίων  του  Δήμου  (από  νοικοκυριά  και

εστιατόρια) θα συλλέγονται σε χώρους μαζικής συλλογής (π.χ. γωνιές ανακύκλωσης, δημόσιους -

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και σε άλλους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του), στους

οποίους  θα  τοποθετηθούν  κάδοι  συλλογής  των  βρώσιμων  λιπών  και  ελαίων,  με  έξοδα

αποκλειστικά του αναδόχου, σύμφωνα με την πρόταση που αυτός θα καταθέσει.
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Έχοντας υπόψη:

 Τις  διατάξεις  του  Ν.3463/2006  (ΦΕΚ  114/Α/08-06-2006),  άρθρο  75  §  Ι,  εδάφιο  β,

περίπτωση 4 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”

 Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/07-06-2010)  άρθρο  94,  §1,  εδάφιο  25  “Νέα

Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα

Καλλικράτης”

 Τις  διατάξεις  του  Ν.4042/2012  (ΦΕΚ  24/Α/13-02-2012)  “Ποινική  προστασία  του

περιβάλλοντος  -  Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία  2008/99/ΕΚ  -  Πλαίσιο  παραγωγής  και

διαχείρισης  αποβλήτων  -  Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία  2008/98/ΕΚ  -  Ρύθμιση  θεμάτων

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 – (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)

 Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  270/1981,  (Φ.Ε.Κ.  Α΄77/30-03-1981),  «Περί  των  οργάνων,  της

διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων

των δήμων και κοινοτήτων».

 Τις  διατάξεις  του  Ν.4685/2020  «Εκσυγχρονισμός  περιβαλλοντικής  νομοθεσίας,

ενσωμάτωση  στην  ελληνική  νομοθεσία  των  Οδηγιών  2018/844  και  2019/692  του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

 Τις  διατάξεις  του  Ν.  4819/2021 (ΦΕΚ  129/Α/23-7-2021)  «Ολοκληρωμένο  πλαίσιο  για  τη

διαχείριση των αποβλήτων»

 Τις  διατάξεις  της  Πράξης  Υπουργικού  Συμβουλίου  39  της  31.8.2020  (ΦΕΚ  185/Α/29-9-

2020) «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)»

 Την  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  135/2022  (ΑΔΑ:  ΨΛΒΥΩΕΜ-3ΒΟ),  με  θέμα

«Τροποποίηση  της  υπ΄αριθμ.  826/2021  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί

συγκρότησης Τριμελών Επιτροπών Διενέργειας Δημοπρασιών»

 Την Απόφαση Δημάρχου 614/2022 (ΑΔΑ: 663ΗΩΕΜ-ΖΙΥ), με αρ.πρωτ.: 22066/01-06-2022

 Την  έγκριση  του  επικαιροποιημένου  Τοπικού  Σχεδίου  Διαχείρισης  Αποβλήτων  του  Δήμου

Κηφισιάς (ΑΔΑ: 6Κ5ΠΩΕΜ-ΨΨ7)

 Την έγκριση για την εφαρμογή προγράμματος συλλογής, μεταφοράς και αξιοποίησης των

χρησιμοποιημένων  βρώσιμων  λιπών  και  ελαίων,  (τηγανέλαιων)  στον  Δήμο  Κηφισιάς

(Απόφαση Δ.Σ. 57/2022, ΑΔΑ: 6ΤΞΙΩΕΜ-26Π)

 Την  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής   437/2022  (ΑΔΑ:  6ΖΜ2ΩΕΜ-ΧΙ5),  με  θέμα

«Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για

την υλοποίηση προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των χρησιμοποιημένων βρώσιμων
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λιπών & Ελαίων (τηγανελαίων) στον Δήμο Κηφισιάς, καθώς και τον ορισμό της χρονικής

διάρκειας της σύμβασης.»

και το γεγονός ότι σοβαροί περιβαλλοντικοί λόγοι επιβάλλουν την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων

μαγειρικών ελαίων, όπως:     

 Τα μαγειρικά έλαια δεν είναι πλήρως βιοαποδομήσιμα

 Η απόρριψη ενός  λίτρου τηγανέλαιου στην θάλασσα μπορεί να προκαλέσει ρύπανση  σε

μέχρι και 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας

 Η απόρριψη τηγανελαίων στο έδαφος μειώνει την παραγωγικότητά του, καθώς εμποδίζει

την επικοινωνία των ριζών των φυτών με το νερό και ρυπαίνει τον υδροφόρο ορίζοντα

 Η  απόρριψή  τους  στην  αποχέτευση  δημιουργεί  προβλήματα  φραγής  στο  αποχετευτικό

δίκτυο και στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών

 Η ανακύκλωση τηγανελαίων αποτελεί μία άριστη επιλογή για την παραγωγή εναλλακτικών

πηγών  ενέργειας,  όπως  το  bio-diesel καθώς  και  άλλων  βιομηχανικών  υλικών  όπως

λιπαντικά  για  αγροτικά  μηχανήματα,  γλυκερίνη  κλπ,  συμβάλλοντας  έτσι  στη  μείωση  των

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

επιβάλλεται η συνεργασία του Δήμου και υπογραφή σχετικής σύμβασης με εταιρεία συλλογής και

ανακύκλωσης  τηγανέλαιου,  χωρίς  οικονομική  επιβάρυνση  για  το  Δήμο,  με  διάρκεια  5  ετών  και

δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας, υπό προϋποθέσεις, κατόπιν συμφωνίας των δύο

μερών.

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Αντικείμενο πρόσκλησης

Ο  Δήμος  Κηφισιάς  θα  δεχθεί  σφραγισμένες  προσφορές,  για  τη  συλλογή  και  αξιοποίηση  των

χρησιμοποιημένων  βρώσιμων  λιπών  & ελαίων  (τηγανελαίων),  με  ανταποδοτικά  οφέλη  από  την

πλευρά του συνεργαζόμενου φορέα (ανάδοχου) προς τον Δήμο, χωρίς οικονομικό αντίκρισμα από

τον Δήμου. 

Τα βρώσιμα λίπη & έλαια που παράγονται εντός των ορίων του Δήμου (από νοικοκυριά, παιδικούς

σταθμούς,  εστιατόρια,  εγκαταστάσεις  προετοιμασίας  γευμάτων  κλπ)  θα  συλλέγονται  σε  χώρους

μαζικής  συλλογής  (π.χ.  γωνιές  ανακύκλωσης,  δημόσιους  –  κοινόχρηστους  χώρους  του  Δήμου,

παιδικούς σταθμούς και σε άλλους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του), στους οποίους θα

τοποθετηθούν  κάδοι  συλλογής  των  βρώσιμων  λιπών  και  ελαίων,  με  έξοδα  αποκλειστικά  του

συνεργαζόμενου φορέα.
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Υποχρεώσεις συνεργαζόμενου φορέα

1. Ο  συνεργαζόμενος φορέας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υγειονομικές

διατάξεις  και  του  Κ.Ο.Κ.  περί  καθαριότητας  και  μεταφοράς  μη-επικίνδυνων  στερεών

αποβλήτων

2. Ο συνεργαζόμενος φορέας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί κατ΄ ελάχιστον

απόβλητα,  τα  οποία  χαρακτηρίζονται  από  τους  κωδικούς  του  Ευρωπαϊκού  Καταλόγου

Αποβλήτων (ΕΚΑ), ήτοι ΕΚΑ  20 01 25

3. Ο  συνεργαζόμενος φορέας  θα πρέπει να διαθέτει:  i) αδειοδοτημένο σύστημα συλλογής –

μεταφοράς, αποθήκευσης και  διαχείρισης  μη επικίνδυνων αποβλήτων και συγκεκριμένα

των βρώσιμων λιπών και ελαίων, ii) μονάδα η οποία θα διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ

και  iii)  απόφαση  έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων  (Α.Ε.Π.Ο.)  ή  έγκριση  υπαγωγής  σε

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

4. Ο ανάδοχος να διαθέτει οχήματα μεταφοράς τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με

τις  ειδικές  προβλεπόμενες  άδειες,  αποδεικτικά  πληρωμής  για  τα  τέλη  κυκλοφορίας,

ασφαλιστήρια  συμβόλαια,  έντυπο  ΚΤΕΟ  και  να  είναι  κατάλληλα  για  την  εκτέλεση  της

εργασίας, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις υγειονομικές διατάξεις.

Οι οδηγοί/χειριστές να έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια οδήγησης και

εμπειρία

5. Ο  ανάδοχος  να  συνεργάζεται  με  μηχανικό  ειδικότητας  προστασίας  του  περιβάλλοντος  ή

μηχανολόγο μηχανικό ή αντίστοιχης άλλης ειδικότητας

6. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  διαθέσει  ειδικά  δοχεία  –  κάδους  συλλογής,  εντός  ειδικής

κατασκευής, με αντοχή σε βανδαλισμούς  και κατάλληλη  υποδοχή για  την απόρριψη των

χρησιμοποιημένων  βρώσιμων  ελαίων  είτε  χύδην  (ως  υγρό),  είτε  εντός  στερεής

συσκευασίας (η οποία θα οδηγείται στην ανακύκλωση). Αρχικά θα διατεθούν 20 – 30 κάδοι

με δυνατότητα να αυξηθούν εφόσον και όταν το απαιτούν οι ανάγκες του προγράμματος.

7. Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίζει για την καθαριότητα των κάδων συλλογής, καθώς και για

την αποκατάστασή τους σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας χωρίς οικονομική επιβάρυνση

για τον Δήμο

8. Ο  συνεργαζόμενος  φορέας  είναι  υπεύθυνος  για  τη  συλλογή  και  καταγραφή  των

συλλεγόμενων ποσοτήτων, με παράλληλη μηνιαία ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του

Δήμου Κηφισιάς και ετήσια ενημέρωση – παροχή στοιχείων για την συμπλήρωση του ΗΜΑ

9. Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  σχεδιάσει  και  να  υλοποιήσει  ένα  πλήρες  πρόγραμμα

ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου, ώστε να γνωρίσουν τους λόγους  για τους οποίους

οφείλουν  να  συμβάλλουν  στην  αξιοποίηση  των  χρησιμοποιημένων  ελαίων  (έκδοση  και

διανομή  φυλλαδίων,  διοργάνωση  εκδηλώσεων,  εκστρατείες διαφήμισης στα  sosial media

κλπ)

10. Ο  συνεργαζόμενος  φορέας  θα  προσφέρει  στο  Δήμο  κάθε  χρόνο  εφάπαξ  ένα  χρηματικό
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ποσό ως ανταποδοτικό όφελος. Ελάχιστο όριο ανταποδοτικής προσφοράς ορίζεται το ποσό

των 500 ευρώ/έτος, με προσαύξηση 10% επί του προηγούμενου “έτους συνεργασίας”. Η

πληρωμή  για  κάθε  “έτος  συνεργασίας”  θα  πραγματοποιείται τον  1ο  μήνα  του  κάθε  νέου

“έτους”  (όχι ημερολογιακό έτος).  Επίσης, θα αναλάβει παράλληλα την υποστήριξη τυχόν

σχολικών  διαγωνισμών  και  ενημερωτικών/προωθητικών  δράσεων  ανακύκλωσης  που

διεξάγονται στα όρια του Δήμου Κηφισιάς. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν όλα τα παρακάτω:

1. Φάκελο προσφοράς όπου θα περιγράφεται αναλυτικά: 

◦ ο   τρόπος διαχείρισης και αξιοποίησης των βρώσιμων λιπών   και ελαίων καθώς και

ο σχεδιασμός του προγράμματος συλλογής

◦ το   χρηματικό ποσό (€/έτος)  , το οποίο θα κατατίθεται σε συγκεκριμένο κωδικό εσόδων

του Δήμου, ως ανταποδοτικό όφελος. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς ορίζεται στα 500

ευρώ/έτος, με προσαύξηση 10% επί του προηγούμενου έτους συνεργασίας

◦ φωτογραφίες  και  διαστάσεις  των  δοχείων  συλλογής που  μπορεί  να  επιλέξει  ο

Δήμος, στην τελική τους μορφή ώστε να εκτιμηθεί η καταλληλότητα τους, με κριτήριο

την αντοχή τους στις εξωτερικές συνθήκες και τους βανδαλισμούς

◦ δείγμα από όλα τα είδη του έντυπου ενημερωτικού υλικού που θα παρασχεθεί από

τον ανάδοχο με το λογότυπο του Δήμου Κηφισιάς, καθώς και ο αριθμός των εντύπων

από κάθε είδος που θα δωθεί (αφίσες, φυλλάδια, σχολικά φυλλάδια κλπ)

2. Να  διαθέτουν  Ασφαλιστήριο  Συμβόλαιο,  στο  οποίο  αναγράφεται  ότι  η  ασφαλιστική

κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε

περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ ’ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, σύμφωνα

με  το  άρθρο  85  του  Ν.4685/2020:  «….Για  τη  συλλογή  και  μεταφορά  μη  επικίνδυνων

αποβλήτων  δεν  απαιτείται  άδεια.  Για  τους  οργανισμούς  ή  επιχειρήσεις  που  εκτελούν

εργασίες  συλλογής  και  μεταφοράς  μη  επικίνδυνων  αποβλήτων  σε  επαγγελματική  βάση,

απαιτείται εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου

42 του  ν.4042/2012, όπως  ισχύει,  σύμφωνα με  τα προβλεπόμενα  στην  κοινή  υπουργική

απόφαση υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση για

την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει

ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους

και  την  επαναφορά  του  περιβάλλοντος  στην  πρότερη  κατάσταση  σε  περίπτωση  ζημιάς,

ύψους  κατ’ ελάχιστο  εκατό  χιλιάδων  (100.000)  ευρώ  ετησίως,  το  οποίο  υποχρεούται  να
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διαθέτει εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42,

του  ν.  4042/2012,  όπως  ισχύει,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  υπ’  αριθμ.

43942/4026/2016  Κ.Υ.Α  (Β’  2992)  και  όπως  ισχύει  (άρθρο  85)  στον  Ν.4685/2020,  ως

σύστημα συλλογής- μεταφοράς και διαχείρισης βρώσιμων λιπών & ελαίων

4. Άδεια  λειτουργίας  και  απόφαση  έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων  (Α.Ε.Π.Ο.)  ή  έγκριση

υπαγωγή  σε  Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις  (ΠΠΔ)  σε  ισχύ,  για  το  σύστημα

συλλογής - μεταφοράς και διαχείρισης βρώσιμων λιπών & ελαίων που διαθέτει, στις

οποίες  θα  συμπεριλαμβάνονται  απαραίτητα  οι  κωδικοί  των  αποβλήτων  όπως

περιγράφονται στον Ε.Κ.Α. που αναφέρονται στην παρούσα.

5. Υπεύθυνη δήλωση των διαγωνιζομένων ότι διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την

εκτέλεση  της  υπηρεσίας  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  και  ότι  πληρούν  και  αποδέχονται

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας

6. Πιστοποιητικό  συστήματος  διαχείρισης  ποιότητας  ISO  9001 από  διαπιστευμένο

οργανισμό πιστοποίησης, ή ισοδύναμο αυτού, σε ισχύ

7. Πιστοποιητικό  συστήματος  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  ISO  14001 από

διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης ή ισοδύναμο αυτού, σε ισχύ

8. Πιστοποιητικό  συστήματος  διαχείρισης  επαγγελματικής  υγείας  και  ασφάλειας  ISO

45001 από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης ή ισοδύναμο αυτού, σε ισχύ

9. Πιστοποιητικό συστήματος κριτηρίων αειφορίας ISCC EU για την αλυσίδα βιοκαυσίμων

(τηγανέλαια), σε ισχύ

10. Στοιχεία  κυκλοφορίας (άδεια  κυκλοφορίας,  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο,  Δελτίο  ελέγχου

ΚΤΕΟ,  αποδεικτικό  τελών  κυκλοφορίας) του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  (βυτιοφόρα  ή  και

φορτηγά κλπ)

Ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης

δημοσίων  συμβάσεων  των  παρ.  1  και  2  του  άρθρου  73  του  Ν.  4412/2016,  υποχρεούται  να

καταθέσει επιπρόσθετα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών

περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους

διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 Φορολογική ενημερότητα1

 Δ. Ασφαλιστική ενημερότητα2

1 (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
2 (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016))
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Όλα  τα  παραπάνω  θα  κατατίθενται  σε  σφραγισμένο  φάκελο στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου

Κηφισιάς (Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2, Κηφισιά, τ.κ. 14562) με την ένδειξη:  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη

συλλογή,  μεταφορά   και  αξιοποίηση  των  χρησιμοποιημένων  βρώσιμων  λιπών  & ελαίων

(τηγανελαίων)  -  υπόψιν  Επιτροπής  Διενέργειας  Δημοπρασιών»   από  04/07/2022  έως  και

15/07/2022.

Διάρκεια σύμβασης

Η  περίοδος  της  συμβάσεως  θα  αρχίσει  με  την  υπογραφή  της  και  θα  λήξει  μετά  πέντε  (5)  έτη

ακριβώς, με δυνατότητα ανανεώσεων ανά έτος, εφόσον το επιθυμούν και οι δύο συμβαλλόμενοι,

αλλά και πληρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) σωστή τήρηση όλων των όρων της συμβάσεως,

β) ο πλειοδότης να είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Δήμο

γ) έγγραφη εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος του συνεργαζόμενου φορέα τρεις (3) τουλάχιστον

μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης.

Η Οικονομική  Επιτροπή  είναι το αρμόδιο όργανο που θα εκτιμήσει εάν πληρούνται οι ανωτέρω

προϋποθέσεις και θα λάβει τη σχετική απόφαση παράτασης της συνεργασίας.

Η σύμβαση ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά την διάρκεια της, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου,

εφόσον συμφωνήσουν και οι δυο πλευρές.

Διαδικασία διενέργειας και αξιολόγησης

Τους  κατατιθέμενες  φακέλους  θα  αξιολογήσει  η  Επιτροπή  Διενέργειας  Δημοπρασιών  για  την

εκποίηση πραγμάτων του Δήμου (135/2022 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ: ΨΛΒΥΩΕΜ-3ΒΟ

και 614/2022 Αποφ. Δημάρχου, ΑΔΑ: 663ΗΩΕΜ-ΖΙΥ), την Τρίτη 19/07/2022, και ώρα 8:30πμ στο

κεντρικό  Δημαρχείο,  αίθουσα  Στ.  Βόλκος (Διονύσου  και Μυρσίνης  2, Κηφισιά,  τ.κ.  14562), η

οποία και θα αποφασίσει για την πλέον συμφέρουσα προσφορά για τον Δήμο, από οικονομικής και

περιβαλλοντικής άποψης.

Πληροφορίες:  Γεωργία  Μπαντελά,  τηλέφωνα.  επικοινωνίας:  2132007669, -664,  -662 και  e-mail:

georgiampantela  @  kifissia  .gr 

Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια  για  την  τελική  επιλογή  του  ανάδοχου  θα  είναι  αθροιστικά:  i)  η  σωστή  διαχείριση  του

συλλεγόμενου προϊόντος,  ii) η ασφάλεια των κάδων συλλογής και  ii) η μεγαλύτερη ανταποδοτική

οικονομική προσφορά.
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Ενστάσεις

Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών μέχρι την  επομένη εργάσιμη

ημέρα  από  την  ημέρα  ανοίγματος  των  προσφορών  και  μόνο  από  εκείνους  που  συμμετείχαν  ή

αποκλείστηκαν.

Οι ενστάσεις  πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται  αυθημερόν  στη  διενεργήσασα  την επιλογή  του

αναδόχου Επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί για 10 εργάσιμες ημέρες στο κεντρικό Δημαρχείο,

στα  3  ΚΕΠ  του  Δήμου  Κηφισιάς  και  θα  αναρτηθεί  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  του  Δήμου:

www.  kifissia  .gr  

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.  ΘΩΜΑΚΟΣ
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