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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» 

 

 Ο Δήμαρχος Δράμας λαμβάνοντας υπόψη την  υπ’ αρ. 597/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δράμας με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση της δράσης «ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη 

προσφορά για την εγκατάσταση δικτύου κάδων για ανακύκλωση αποβλήτων  ιματισμού και υπόδησης, είκοσι 

(20) κατ΄ ελάχιστον, με την δυνατότητα ο αριθμός αυτός να αυξηθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο.  

 Οι θέσεις των κάδων που θα τοποθετηθούν, θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου.  

 Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης σχετικής ανάθεσης Δημάρχου είναι το συμφερότερο υπέρ του 

Δήμου αντισταθμιστικό όφελος. Ως αντισταθμιστικό όφελος ορίζεται η καταβολή αντιτίμου στον Δήμο 

Δράμας.     

 

 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει : 

1. Να είναι εγγεγραμμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρών Αποβλήτων (Η.Μ.Α.). 

2. Να κατέχουν σε ισχύ τις απαραίτητες άδειες για τη διαχείριση (συλλογή- μεταφορά)  μη επικίνδυνων 

αποβλήτων, συγκεκριμένα για τη συλλογή μεταφορά και διαχείριση μεταχειρισμένων ενδυμάτων και 

υποδημάτων για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. . 

3. Να διαθέτουν το προσωπικό και τα μέσα (ειδικούς κάδους, οχήματα συλλογής και μεταφοράς του 

περιεχομένου των κάδων στις εγκαταστάσεις τους) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών. 

4. Να εγκαταστήσουν αρχικά 20 κάδους σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος με την σύμφωνη γνώμη της 

εταιρείας, αλλά και επιπλέον 20 κάδους εφόσον κριθεί αναγκαίο.  

5. Να εκτελούν δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών σχετικά με την 

ανακύκλωση ειδών ένδυσης και υπόδησης με χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου π.χ. με διανομή 

φυλλαδίων, διοργανώσεις εκδηλώσεων, εκπαίδευση στα σχολεία κ.α.. 

6. Να συλλέγουν το περιεχόμενο των κάδων, μόλις αυτοί γεμίζουν. Συγκεκριμένα, η πυκνότητα των 

δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής: 1-2 φορές/εβδομάδα κατά τη χαμηλή σεζόν και 3-4 

φορές/εβδομάδα κατά την υψηλή σεζόν.   

7. Να μεταφέρουν το περιεχόμενο των κάδων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 

8. Να τοποθετήσουν στους κάδους ειδικό αντικλεπτικό σύστημα με συγκεκριμένο κωδικό (password) για 

επιπλέον ασφάλεια. 

mailto:llaza@dimosdramas.gr
mailto:llaza@dimosdramas.gr
mailto:llaza@dimosdramas.gr
mailto:llaza@dimosdramas.gr


9. Να διασφαλίζουν, δίχως επιβάρυνση του Δήμου, την άψογη εξωτερική κατάσταση των κάδων και την 

άμεση επισκευή και/ή αποκατάσταση των κατεστραμμένων κάδων, σε περίπτωση μερικής ή ολικής 

καταστροφής ή βλάβης τους.     

10.  Να διαθέτουν εγκατεστημένο, οργανωμένο και εκτεταμένο δίκτυο κάδων αποκομιδής στην ευρύτερη 

περιφέρεια της Ελλάδας με αποδεδειγμένη διεθνή και εγχώρια εμπειρία. 

11. Να διαθέτουν επαρκή στόλο οχημάτων για την εγκατάσταση των κάδων για την τακτική συλλογή του 

περιεχομένου τους, και την άμεση επισκευή ή αντικατάστασή τους όποτε χρειαστεί.  

12. Θα διασφαλίζουν τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου προσωρινή μετακίνηση και φύλαξη των κάδων σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης.   

13. Να παρέχουν στο Δήμο κάθε στοιχείο σχετικά με την αποκομιδή των κάδων. Εφόσον απαιτηθεί από 

τον Δήμο αναλυτική κατάσταση και αντίγραφα από τα σχετικά ζυγολόγια και δελτία αποστολής.  

 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) έτη.  

 Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για τη συνέχιση ή τη λήξη της  σύμβασης σε 

περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, δηλαδή 40.000,00 κιλά ετησίως από 20 κάδους ή 

80.000,00 κιλά από 40 κάδους. 

 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.    

 Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Δράμας  

έως την Τετάρτη 22-01-2020  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπόψη της  Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης. 

 Στον σφραγισμένο φάκελο υποβολής της προσφοράς θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία : 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : Επωνυμία και λοιπά στοιχεία 

 

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 

66133 Δράμα 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

«ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» 

 

  Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν, εκτός την προσφορά τους  και μία (1) 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται θα τα αναγραφόμενα στις 

παραγράφους 1 έως 13 της παρούσης και ότι θα προσκομίσουν τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά που 

ζητούνται, εφόσον η κατακύρωση θα γίνει   στον Ανάδοχο που θα προσφέρει τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου 

αντισταθμιστικά οφέλη. 

          

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 
          


