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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Δήμος Χίου σας ανακοινώνει ότι δέχεται σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τα 
συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά και περιβαλλοντικά οφέλη, για τη συλλογή 
και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών. Τα 
προς απόρριψη τηγανέλαια και ζωικά λίπη (από νοικοκυριά και εστιατόρια) θα συλλέγονται 
σε χώρους μαζικής συλλογής (π.χ. γωνιές ανακύκλωσης, σχολεία, αθλητικά κέντρα, 
παιδικούς σταθμούς και άλλα κτίρια του Δήμου) με έξοδα αποκλειστικά του αναδόχου, 
σύμφωνα με την πρόταση που αυτός θα καταθέσει. Το κείμενο της πρόσκλησης αποτελεί και 
σχέδιο διαχείρισης των συλλεγόμενων ελαίων και υπόκειται σε αξιολόγηση. 

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 μηνών. 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 διαθέτει  πιστοποίηση σύμφωνα με το ISCC EU, που είναι πιστοποίηση βάσει 
συγκεκριμένων κριτηρίων αειφορίας. Η πιστοποίηση καλύπτει τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (Renewable Energy Directive) και αφορά σε ολόκληρη την 
εφοδιαστική αλυσίδα των βιοκαυσίμων.  Οι βασικές παράμετροι για την πιστοποίηση 
είναι: Απαιτήσεις αειφορίας (sustainability) για την πρωτογενή παραγωγή , 
ιχνηλασιμότητα και ισοζύγιο μάζας, υπολογισμός εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

 Να αναλάβει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού για 
τη συλλογή του απόβλητου τηγανελαίου και ζωικού λίπους. Ο εξοπλισμός αυτός θα 
είναι είτε κάδοι απορριμμάτων 360 lt, είτε στεγανά παλετοκιβώτια αντίστοιχης 
χωρητικότητας. Στον εξοπλισμό αυτό θα γίνεται η συγκέντρωση των λαδιών που θα 
είναι συλλεγμένα από τους δημότες σε μπουκάλια, μπετονάκια ή άλλα δοχεία, τα 
οποία και θα τοποθετούνται κλειστά εντός του εξοπλισμού.  Ο εξοπλισμός Θα 
διαθέτει την ανάλογη σήμανση και θα τοποθετείται από τον ανάδοχο σε σημεία που 
θα αποφασιστούν σε συνεργασία με το Δήμο, όπως πράσινα σημεία,  αθλητικά 
κέντρα, παιδικούς σταθμούς, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, κτίρια του Δήμου ή σε 
άλλα επιλεγμένα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος.  



 Να αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά του απόβλητου τηγανελαίων – βρώσιμων 
ελαίων, με δικά του έξοδα και μέσα. 

 Κατά τη διάρκεια αποκομιδής θα πραγματοποιείται ζύγιση της ποσότητας των 
ελαίων, παρουσία υπαλλήλου του Δήμου και θα αναγράφεται σε σχετικό 
παραστατικό, αντίγραφο του οποίου θα παραδίδεται στο Δήμο. 

3.  Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορά με την οποία θα επιστρέφουν ως 
ανταποδοτικό στο Δήμο ένα ποσό ανά λίτρο των αποβλήτων τηγανελαίων που θα 
παραλαμβάνουν. Το ελάχιστο ποσό που θα κατατεθεί στην προσφορά ορίζεται σε 0,08 €/ 
lt.  Κάθε τρεις (03) μήνες ο ανάδοχος θα αποδίδει στο Δήμο το αντίστοιχο ποσό που θα 
προκύπτει αναλόγως της ποσότητας που θα έχει συλλεχθεί και της προσφερόμενης τιμής ανά 
λίτρο τηγανέλαιου, σύμφωνα με την σύμβαση που θα υπογράψει μαζί του ο Δήμος. 
 
4. Ο Δήμος θα αναλάβει την κατασκευή της απαιτούμενης υποδομής, στην περίπτωση που 
κρίνεται απαραίτητο, για την προστασία του εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί (ενδεικτικά 
αναφέρεται περίφραξη χώρου, στέγαστρο, κιόσκι κλπ). 

5. Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
τους, θα είναι η 15-02-2019 στις 12.00. 

Στις σφραγισμένες προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω:  

1. Αντίγραφο της ζητούμενης άδειας σε ισχύ. 

2. Αντίγραφο του ζητούμενο πιστοποιητικού ISCC σε ισχύ. 

3. 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. 

4. Ολοκληρωμένη περιγραφή του συστήματος συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και 
διάθεσης του συλλεγόμενου τηγανελαίου καθώς επίσης και η συχνότητα συλλογής 
και οι τρόποι ελέγχου της στάθμης στα δοχεία συλλογής. 

5. Περιγραφή των δοχείων (εξωτερική εμφάνισης, χωρητικότητα, υλικό). 

6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους 
διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (Το ανωτέρω 
έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, εφόσον 
προσκομιστεί ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των 
υπόχρεων). (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

7. Φορολογική ενημερότητα. (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

8. Ασφαλιστική ενημερότητα. (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

9. Σε χωριστό φάκελο εντός της σφραγισμένης προσφοράς θα υπάρχει φάκελος με την 
οικονομική προσφορά, ως αντισταθμιστικό όφελος για το Δήμο, στα πλαίσια της 
ανταποδοτικότητας, (αντίτιμο ανά λίτρο συλλεγόμενου ελαίου).  

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

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως 
στους ενδιαφερόμενους,  από την επιτροπή που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, η 
οποία  και θα αποφασίσει για την πλέον συμφέρουσα για το Δήμο προσφορά. Σε περίπτωση 
που κατατεθούν από δύο ή περισσότερους υποψήφιους αναδόχους φάκελοι με ίδια 
οικονομική προσφορά και πλήρη όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τότε θα γίνει κλήρωση 
από την ανωτέρω επιτροπή για να αναδειχθεί ο τελικός ανάδοχος.  



Η παρούσα εκδίδεται σε εκτέλεση των 893/2018(ΑΔΑ:Ψ1Ψ2ΩΗΝ-ΞΘΩ) Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και  46/2019 (ΑΔΑ:Ω566ΩΗΝ-ΟΡΓ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής. Πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 
αρμόδια κα Καλλίκη Σοφία, τηλ: 2271350839.  

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, www.chios.gov.gr 

Η συντάξασα 
 
 
 
 

Καλλίκη Σοφία 
Μηχανικός Περιβαλλοντος ΠΕ 

Χίος, 02/02/2019 
Θεωρήθηκε 

Ο Δ/ντής Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ.Χίου 

 
 

Γαϊτάνος Αλέξανδρος 
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 

 


