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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 

Ο Δήμος Χίου σας ανακοινώνει ότι δέχεται σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τα 
συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη, για τη συλλογή και αξιοποίηση των 
χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών. Τα τηγανέλαια και 
ζωικά λίπη που απορρίπτονται στο Δήμο (από νοικοκυριά και εστιατόρια κλπ) θα 
συλλέγονται σε χώρους μαζικής συλλογής σε επιλεγμένα σημεία σε κοινόχρηστους χώρους 
αλλά και σε κτήρια (π.χ. σχολεία, αθλητικά κέντρα, νηπιαγωγεία και άλλα κτίρια του Δήμου) 
με έξοδα αποκλειστικά του αναδόχου, σύμφωνα με την πρόταση που αυτός θα καταθέσει.  Το 
κείμενο της πρότασης αποτελεί και σχέδιο διαχείρισης των συλλεγόμενων ελαίων και 
υπόκειται σε αξιολόγηση.  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καταρτισθεί η 
σύμβαση και θα κληθεί ο ανάδοχος να την υπογράψει.  
Η σύμβαση θα έχει τριετή διάρκεια και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει τη 
σύμβαση μετά την πάροδο της ημίσειας διάρκειας της με προειδοποίηση έξι μήνες. Σε κάθε 
περίπτωση όταν διαπιστώνεται ότι ο ανάδοχος δεν εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
θα μπορεί να κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία για τη συλλογή και διαχείριση 
αποβλήτων και επιπλέον θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις : 

 Να διαθέτει άδεια συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης 

χρησιμοποιημένων και αποβλήτων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών. 

 Να αναλάβει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού που 

θα προτείνει για τη συλλογή του απόβλητου τηγανελαίου και ζωικού λίπους. Ο 

εξοπλισμός αυτός θα τοποθετείται από τον ανάδοχο σε κοινόχρηστους χώρους, 

σχολεία, αθλητικά κέντρα, νηπιαγωγεία και άλλα κτίρια του Δήμου ή σε επιλεγμένα 

σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος. 

 Να αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά του απόβλητου φυτικού ελαίου και ζωικού 

λίπους με δικά του έξοδα και μέσα. 

 Να αναλάβει τα έξοδα επικοινωνίας, διαφήμισης και προώθησης της ιδέας της 

συλλογής και ενεργειακής αξιοποίησης του απόβλητου φυτικού ελαίου και ζωικού 

λίπους στους κατοίκους του Δήμου. 

Ποσότητα συλλεγόμενου τηγανελαίου μπορεί να  μετατρέπεται σε βιοντίζελ. Μέρος του 
παραγόμενου βιοντίζελ θα επιστρέφει δωρεάν ως ανταποδοτικό στο Δήμο, αυτούσιο ή η 
χρηματική του αξία ή ως συμβατικό ντίζελ θέρμανσης ή ως μείγμα με συμβατικό ντίζελ 
θέρμανσης, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Δήμου. 
Στις σφραγισμένες προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω: 

1. Αντίγραφο της ζητούμενης  άδειας σε ισχύ 
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2. Αντίγραφο των συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα παραλαμβάνουν 

τα συλλεγόμενα έλαια. Τα οικονομικά στοιχεία των συμβάσεων μπορούν να 

απαλειφθούν χωρίς να πλήττεται το κύρος της προσφοράς 

3. Ολοκληρωμένη περιγραφή του συστήματος συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης  και 

διάθεσης του συλλεγόμενου τηγανέλαιου 

4. Συχνότητα συλλογής, τρόποι ελέγχου στάθμης στα δοχεία συλλογής 

5. Προσδιορισμός των σημείων που θα τοποθετηθούν δοχεία συλλογής τηγανέλαιων, με 

προσδιορισμό διεύθυνσης ή σε χάρτη. 

6. Περιγραφή των δοχείων, (εξωτερική εμφάνιση, χωρητικότητα, υλικό) συνοδευόμενη 

από περιγραφή του κατασκευαστή και σχέδια ή φωτογραφίες 

7. Σε περίπτωση που προταθεί άλλου είδους επέμβαση (ενδεικτικά περίφραξη χώρου, 

στέγαστρο, κιόσκι κλπ) θα πρέπει αυτή να συνοδεύεται από τεχνική έκθεση. Στην 

τελευταία περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει την έκδοση των 

απαιτούμενων αδειών. 

8. Προσδιορισμός των αντισταθμιστικών οφελών που θα έχει ο Δήμος Χίου στα πλαίσια 

της ανταποδοτικότητας. (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:  αντίτιμο 

ανά τόνο συλλεγόμενου ελαίου ή προσφερόμενο καύσιμο ανά τόνο συλλεγόμενου 

ελαίου ή άλλο). 

9. Κάθε άλλο στοιχείο που ο υποψήφιος θεωρεί ότι ενισχύει την υποψηφιότητα του 

έναντι των άλλων συμμετεχόντων.  

Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου με 
παράλληλη ενημέρωση του καταθέτοντα στα γραφεία της εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης όπου θα κατατίθενται τα στοιχεία επικοινωνίας. Η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, θα είναι η 3-10-2016 στις  14:00. Η αποσφράγιση 
των κατατιθέμενων προσφορών θα διεξαχθεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους ενδιαφερόμενους. 

Η παρούσα εκδίδεται σε εκτέλεση των  401/16 (ΑΔΑ:6ΨΒΥΩΗΝ-83Μ) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου και 407/16 (ΑΔΑ: 7ΝΦΖΩΗΝ-Τ0Θ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
Πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αρμόδιος κος 
Κωνσταντίνος Μπουλάς. 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη της να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του 
Νομού Χίου.  
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