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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
………………………………..
Λαμβάνοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981, όπως ισχύει.
β) την υπ’ αριθμ. 111/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 62ΜΓΩ68ΟΟΒ).
γ) την υπ’ αριθμ. 45/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
δ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3751/17-3-2020 διακήρυξη του Δήμου για την διενέργεια
φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκποίηση
κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αίγινας και το
γεγονός ότι η δημοπρασία (αρχική και επαναληπτική) απέβη άγονη.
ε) την υπ’ αριθμ. 71/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή προσφορών για την
εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του
Δήμου Αίγινας.
Άρθρο 1ο
Οι ποσότητες των προς εκποίηση υλικών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι κάδοι
είναι αποθηκευμένοι στο αμαξοστάσιο του Δήμου Αίγινας στη θέση Παγώνι.
Ειδικότερα θα εκποιηθούν κατ’ εκτίμηση οι ακόλουθες ποσότητες:
Α/
Α

Περιγραφή
υλικού

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Εκτιμώμενο
βάρος ανά
μονάδα

Συνολικό
εκτιμώμενο βάρος
(kgr)

1

μεταλλικοί
κάδοι
απορριμμάτων
1100 lt

τεμάχια

163

100 kgr

16.300 kgr

Άρθρο 2ο
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οιασδήποτε
νομικής μορφής με την προϋπόθεση ότι ο προσφέρων δεν είναι οφειλέτης του Δήμου
Αίγινας.
Άρθρο 3ο
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού σε κλειστό
φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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α) την οικονομική τους προσφορά.
β) φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας (προκειμένου περί νομικών προσώπων απαιτείται
φωτ/φο της αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου τους).
γ) Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας ως προς τις οφειλές τους στο Δήμο Αίγινας,
που εκδίδεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
δ) Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων σε ισχύ
όπου θα πρέπει να τεκμαίρεται η δυνατότητα του ενδιαφερομένου να πραγματοποιεί
συλλογή-μεταφορά και ανακύκλωση μεταλλικών κάδων.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή
από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο
εξωτερικά θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προσφέροντα
καθώς και η ένδειξη: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την εκποίηση
κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αίγινας», στο
πρωτόκολλο του Δήμου, έως την Τρίτη 02/6/2020 και ώρα 15:00΄.
Άρθρο 4ο
Κριτήριο για την κατακύρωση της εκποίησης θα είναι η υψηλότερη συνολική τιμή
που θα προσφερθεί.
Α/Α

Είδος

Συνολικό
εκτιμώμενο
βάρος (kgr)

Ελάχιστη
τιμή κιλού
(€)

Σύνολο σε €

1

μεταλλικοί
κάδοι
απορριμμάτων
1100 lt

16.300 kgr

0,10 €

1.630,00 €

Προσφορές, που αφορούν μόνο σε μέρος των εκποιούμενων κάδων, δε θα γίνονται
δεκτές.
Άρθρο 5ο
Ο Δήμος Αίγινας δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού για την εν γένει νομική και
πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προς εκποίηση αντικείμενα.
Άρθρο 6ο
Μετά την κατακύρωση της εκποίησης καλείται ο ανάδοχος με έγγραφο του Δήμου να
καταβάλει το τίμημα στο ταμείο του Δήμου Αίγινας, ως εξής:
α) Το ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της προσφοράς του εντός (3) τριών ημερών από
της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της απόφασης κατακύρωσης και πριν από τη σύνταξη
και υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
β) Το υπόλοιπο 50% θα καταβάλλεται τμηματικά με βάση τα ζυγολόγια.
Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε
οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Δήμου Αίγινας
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για οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις που θα προέλθουν από δικές του ενέργειες ή
παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών
απομάκρυνσης ή και εξ αφορμής αυτών.
Ο Δήμος Αίγινας δεν έχει καμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη
ιδιοτήτων των εκποιούμενων πραγμάτων. Με την υποβολή της προσφοράς
τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους των
εκποιούμενων και της κατάστασης στην οποία αυτά ευρίσκονται και ότι αυτά είναι
της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλα για ανακύκλωση.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή
άλλης σχετικής νομοθεσίας σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού του. Ο
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με επιμέλεια τις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και να παίρνει όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπει η
νομοθεσία.
Άρθρο 7ο
Η μεταφορά των κάδων θα γίνει με οχήματα του αναδόχου, έπειτα από σχετικό
έγγραφο αίτημα της Υπηρεσίας Καθαριότητας, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών
από τη λήψη του ως άνω αιτήματος.
Ο πλειοδότης υποχρεούται να ζυγίσει με δικά του έξοδα και ευθύνη τους
κατεστραμμένους κάδους προκειμένου να προσδιορισθεί το ακριβές τους βάρος,
παρουσία υπαλλήλου που θα οριστεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας.
Μετά τη ζύγιση θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης υπογεγραμμένο από τον
πλειοδότη και τον επιβλέποντα υπάλληλο του Δήμου.
Σε περίπτωση που μετά τη ζύγιση διαπιστωθεί πλεονάζουσα απόκλιση από το αρχικά
προϋπολογισθέν βάρος των δημοπρατούμενων δια της παρούσης κάδων, ο
πλειοδότης θα καταβάλλει το τίμημα για το επιπλέον βάρος σύμφωνα με την τιμή
προσφοράς του. Σε αντίθετη περίπτωση θα αφαιρεθεί το ανάλογο ποσό.
Άρθρο 8ο
Η πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου www.aegina.gr και στους πίνακες ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος καθώς επίσης και στα κεντρικότερα μέρη του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
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