
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13ο πρακτικό 

συνεδρίασης (με τηλεδιάσκεψη) της Οικονομικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ:  «Έγκριση  όρων  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  την  υλοποίηση  της
εγκεκριμένης δράσης: «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων στην
εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ιωαννιτών»»

Αριθμός Απόφασης: 288/2021
Στα Ιωάννινα,  σήμερα την  30η-03-2021,  ημέρα Τρίτη και  ώρα 12:00  συνήλθε  η Οικονομική

Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών σε τακτική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με:
α) την  υπ΄ αριθ. Πρωτ.  26333/26-03-2021 πρόσκληση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Αρλέτου, 
β) το ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020,
γ) την υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 14453/05-03-2021 (ΦΕΚ Β’ 895) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου
απαιτούμενη συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων για τη λήψη απόφασης με τηλεδιάσκεψη, διότι
σε σύνολο (9) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν παρόντα στην τηλεδιάσκεψη πέντε (5)
μέλη, ήτοι: 

Παρόντες Απόντες
1. Αρλέτος Γεώργιος 1. Γιωτίτσας Θωμάς
2. Βάββας Φώτιος 2. Νάστος Δημήτριος
3. Παππάς Αριστείδης 3. Κοσμάς Βασίλειος
4. Ακονίδου Ελένη 4. Μάντζιος Στέφανος
5. Σιορόκας Νικόλαος

Στη  συνεδρίαση  με  τηλεδιάσκεψη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  τήρηση  των  πρακτικών
ανέλαβε η υπάλληλος Βαρέση Αφροδίτη.

        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

Με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 39
Πράξη  Υπουργικού  Συμβουλίου  της  31-8-2020  (ΦΕΚ  185/Α/29-9-2020),  καθορίστηκαν  οι  γενικές
κατευθύνσεις, αλλά και οι ειδικότεροι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σε ότι αφορά τη διαχείριση
των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο και για χρονικό ορίζοντα δεκαετίας (2020 - 2030). 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΕΣΔΑ η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να προσβλέπει στην
μείωση της υγειονομικής ταφής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, που είναι η κατώτερη βαθμίδα
διαχείρισης στην πυραμίδα ιεράρχησης των αποβλήτων σε ποσοστό μικρότερο του 10% το έτος 2030.
Επίτευξη του ανωτέρω στόχου μεταξύ άλλων επιδιώκεται με σειρά μέτρων πρόληψης δημιουργίας
αποβλήτων, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, την ενίσχυση των ποσοστών ανακύκλωσης και
την ευαισθητοποίηση των πολιτών.
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Στις  αρμοδιότητες  των  Δήμων  επί  των  Αστικών  Στερεών  Αποβλήτων  ανήκουν  μεταξύ  άλλων  ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης – μείωσης των αποβλήτων και γενικότερα
μέτρων  για  την  προώθηση  της  ιεράρχησης  εργασιών  και  δράσεων  διαχείρισης  αποβλήτων  που
στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της τελικής διάθεσης των ΑΣΑ καθώς και η προώθηση δράσεων και
η υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία (σημεία (θ) και (ια) του άρθρου 228 του
Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018) (Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»). 
Ο Δήμος Ιωαννιτών, σε συμμόρφωση με το προηγούμενο εγκεκριμένο ΕΣΔΑ, εκπόνησε και ενέκρινε
με την με αριθμό 152/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω81ΑΩΕΩ-29Κ) το Σχέδιο Τοπικής
Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, με βασικό άξονα τον σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης και
ορθολογικής διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), η οποία στηρίζεται στην ιεραρχία
διαχείρισης αποβλήτων όπως ορίζεται στην Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ). 
Στο  πλαίσιο  του (ΤΣΔΑ)  προβλέπεται  ο  σχεδιασμός δράσεων χωριστής  συλλογής  ανακυκλώσιμων
υλικών, με σκοπό τόσο την αξιοποίησή τους, όσο και την εκτροπή τους από την ταφή. 
Προς  την  κατεύθυνση  αυτή,  το  Τμήμα  Περιβάλλοντος  &  Ενεργειακών  Θεμάτων  της  Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ.
6.α.  του  Ο.Ε.Υ  του  Δήμου  Ιωαννιτών  (ΦΕΚ  2138/23.09.11)   εξέτασε  την  περίπτωση  εφαρμογής
προγράμματος  χωριστής  συλλογής  μεταχειρισμένων  ειδών  ένδυσης  και  υπόδησης  και  λοιπών
υφασμάτινων  υλικών  (ρούχα,  τσάντες,  πάνινα  παιχνίδια,  παπούτσια  κλπ.)  μέσω  της  ανάπτυξης
δικτύου ειδικών κάδων συλλογής. Τα ανωτέρω υλικά προς το παρόν απορρίπτονται στους πράσινους
κάδους,  αφού  δεν  υπάρχει  Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  για  το  συγκεκριμένο  ρεύμα
αποβλήτων. Στο ΕΣΔΑ προβλέπεται η έγκριση τέτοιων συστημάτων εντός της τρέχουσας πενταετίας,
το  οποίο  θα  αναλάβει  τη  διαχείρισή  τους.  Εκτιμάται  ότι  το  ποσοστό  των  υφασμάτινων  υλικών
αποτελεί περίπου το 5% της συνολικής ποσότητας των οικιακών αποβλήτων.
Το νέο ΕΣΔΑ προβλέπει ρητά την ανάληψη των ευθυνών συλλογής των αποβλήτων από τα Συστήματα
Εναλλακτικής  Διαχείρισης  που  λειτουργούν  σήμερα  και  τη  δημιουργία  νέων  συστημάτων
διευρυμένης  ευθύνης  του  παραγωγού  για  απόβλητα  όπως  τα  κλωστοϋφαντουργικά  προϊόντα.
Σύμφωνα  με  την  Οδηγία  2008/98/ΕΚ,  όπως  τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία  (ΕΕ)  2018/851
θεσμοθετείται  η  σταδιακή  εφαρμογή  από  το  2023  της  υποχρεωτικής  χωριστής  συλλογής  των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Η  υλοποίηση  προγράμματος  χωριστής  συλλογής  υφασμάτων  και  υποδημάτων  θα  έχει  τα  εξής
αναμενόμενα οφέλη για τον Δήμο: 
1.  Μείωση  των  οικιακών  αποβλήτων  που  οδηγούνται  προς  ταφή  σε  ποσοστό  περίπου  5%,  με
αποτέλεσμα πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τον Δήμο (μείωση εισφοράς στον
Φο.Δ.Σ.Α., μείωση καυσίμων, παράταση του χρόνου ζωής του Χ.Υ.Τ.Α. κλπ). 
2.  Συμμόρφωση  με  το  εγκεκριμένο  ΕΣΔΑ  και  κατ΄επέκταση  εφαρμογή  του  Τοπικού  Σχεδίου
Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ιωαννιτών. 
3. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών. 
4. Ενίσχυση - υποστήριξη των κοινωνικών ευπαθών ομάδων μέσω των κοινωνικών δομών του δήμου
μας. 
Προκειμένου ο Δήμος Ιωαννιτών να προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματος με τα βέλτιστα
δυνατά  οφέλη  για  τον  Δήμο,  απαιτείται  η  λήψη  απόφασης  για  την  πρόσκληση  εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, με σκοπό την κατάθεση προτάσεων συνεργασίας. 
Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω,  προτείνεται  η  έγκριση  της  παρακάτω  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ρούχων, με κριτήριο την πλέον
συμφερότερη προσφορά υπέρ του Δήμου ως προς τα αντισταθμιστικά οφέλη με τους παρακάτω
τεχνικούς όρους :

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Ο Δήμος Ιωαννιτών προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την
εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης υφασμάτων και υποδημάτων στην επικράτειά του.
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Οι θέσεις και ο αριθμός των κάδων που θα τοποθετηθούν, θα ορισθούν με σχετική απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ο Δήμος Ιωαννιτών διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή
παράλληλων δράσεων συλλογής ρούχων και υποδημάτων προς επαναχρησιμοποίηση.
Κριτήριο  κατακύρωσης  της  ανάθεσης  εργασιών  είναι  τα  συμφερότερα  υπέρ  του  Δήμου
αντισταθμιστικά οφέλη, με τους ακόλουθους τεχνικούς όρους :
Ως  αντισταθμιστικό  όφελος  ορίζεται  η  προσφορά  προϊόντων  που  θα  διατίθενται  στο  κοινωνικό
παντοπωλείο του Δήμου. Τα είδη των προϊόντων αυτών θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με τις
αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. 
Ο ανάδοχος συνεργάτης υποχρεούται:

 Να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία για τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων. 
 Να εγκαταστήσει τους ειδικούς κάδους σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος.
 Να εγκαταστήσει επιπλέον κάδους, εφόσον ο Δήμος κρίνει με σχετική απόφασή του, ότι είναι

εφικτό και σκόπιμο να επεκταθεί το δίκτυο.
 Να συλλέγει τους κάδους μόλις αυτοί γεμίζουν.
 Να διασφαλίζει, δίχως επιβάρυνση του Δήμου, την άψογη εξωτερική κατάσταση των κάδων και

εντός 24 ωρών την επισκευή ή / και αποκατάσταση των κατεστραμμένων κοντέινερ, σε περίπτωση
καταστροφής ή βλάβης, η οποία τους καθιστά μη λειτουργικούς.

 Να  παρέχει  στο  Δήμο  κάθε  στοιχείο  σχετικά  με  την  συλλογή  και  την  αποκομιδή  των  κάδων,
συμπεριλαμβανομένης αναλυτικής κατάστασης και αντιγράφων από τα σχετικά ζυγολόγια και δελτία
αποστολής.

 Να διασφαλίζει τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου πυρασφάλεια των κάδων και να είναι υπεύθυνος
για την αποζημίωση οποιουδήποτε δημότη υποστεί ζημία από φωτιά του κάδου.

 Να διασφαλίζει τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου προσωρινή μετακίνηση και φύλαξη των κάδων σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης .

 Να  παρέχει  στο  Δήμο  τη  δυνατότητα  ελέγχου  και  καταγραφής  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της
διαδικασίας.

 Να παρέχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών σχετικά με την ανακύκλωση ρούχων
και  υποδημάτων  με  χρήση  οποιουδήποτε  πρόσφορου  μέσου,  π.χ.  με  διανομή  φυλλαδίων,
καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και σχετική εκπαίδευση στα
σχολεία του Δήμου Ιωαννιτών.

 Να εγκαταστήσει κάδους που θα είναι μεταλλικοί, γαλβανισμένοι, σταθερά τοποθετημένοι στο
έδαφος και θα διαθέτουν αντικλεπτική προστασία. Θα πρέπει να είναι βαμμένοι σε χρώμα που δεν
θα παραπέμπει σε κάδο συλλογής άλλου ρεύματος αποβλήτων και θα φέρουν σαφή και ευδιάκριτη
σήμανση, που θα δηλώνει το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

 Να παραδίδει στο Δήμο όσα ρούχα και υποδήματα είναι κατάλληλα προς επαναχρησιμοποίηση, με
σκοπό τη δωρεάν διανομή στους Δημότες, από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.
Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  δύο  (2)  έτη,  με  δυνατότητα  παράτασης  κατόπιν  σχετικής
απόφασης των αρμοδίων συλλογικών οργάνων.
Στην  περίπτωση,  που  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  δημιουργηθεί  στην  Ελλάδα  Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης για απόβλητα, αποτελούμενα από είδη ένδυσης και υπόδησης, 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  της  Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ydomioanninon@ioannina.gr,  από  ……………….  έως  ..........................  κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  και
ώρες, υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί
με Απόφαση Δημάρχου, για την αξιολόγησή τους, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως
στους συμμετέχοντες.
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Στη συνέχεια η Επιτροπή, με πρακτικό της, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η
οποία και θα αποφανθεί επί του τελικού αποτελέσματος.
Η  παρούσα  Πρόσκληση  θα  τοιχοκολληθεί  στο  Δημαρχείο  Ιωαννίνων  και  θα  αναρτηθεί  στην
ιστοσελίδα  του  Δήμου  www.ioannina.gr.,  για  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  ανάρτηση  της  σχετικής
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.»
Σε συνέχεια των ανωτέρω : 
Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :

Την έγκριση των όρων και της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφερότερη προσφορά υπέρ του Δήμου ως προς τα αντισταθμιστικά οφέλη
για την υλοποίηση της εγκεκριμένης δράσης: “Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ρούχων και
υποδημάτων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ιωαννιτών”.

Η Οικονομική Επιτροπή επί των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α')
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2021
6. Την εισήγηση της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση των όρων και τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφερότερη προσφορά υπέρ του Δήμου ως προς τα αντισταθμιστικά οφέλη για
την υλοποίηση της εγκεκριμένης δράσης: “Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ρούχων και υπο-
δημάτων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ιωαννιτών”:

«Ο Δήμος Ιωαννιτών προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την
εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης υφασμάτων και υποδημάτων στην επικράτειά του.
Οι θέσεις και ο αριθμός των κάδων που θα τοποθετηθούν, θα ορισθούν με σχετική απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ο Δήμος Ιωαννιτών διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή
παράλληλων δράσεων συλλογής ρούχων και υποδημάτων προς επαναχρησιμοποίηση.
Κριτήριο  κατακύρωσης  της  ανάθεσης  εργασιών  είναι  τα  συμφερότερα  υπέρ  του  Δήμου
αντισταθμιστικά οφέλη, με τους ακόλουθους τεχνικούς όρους :
Ως  αντισταθμιστικό  όφελος  ορίζεται  η  προσφορά  προϊόντων  που  θα  διατίθενται  στο  κοινωνικό
παντοπωλείο του Δήμου. Τα είδη των προϊόντων αυτών θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με τις
αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. 
Ο ανάδοχος συνεργάτης υποχρεούται:

 Να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία για τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων. 
 Να εγκαταστήσει τους ειδικούς κάδους σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος.
 Να εγκαταστήσει επιπλέον κάδους, εφόσον ο Δήμος κρίνει με σχετική απόφασή του, ότι είναι

εφικτό και σκόπιμο να επεκταθεί το δίκτυο.
 Να συλλέγει τους κάδους μόλις αυτοί γεμίζουν.
 Να διασφαλίζει, δίχως επιβάρυνση του Δήμου, την άψογη εξωτερική κατάσταση των κάδων και

εντός 24 ωρών την επισκευή ή / και αποκατάσταση των κατεστραμμένων κοντέινερ, σε περίπτωση
καταστροφής ή βλάβης, η οποία τους καθιστά μη λειτουργικούς.

 Να  παρέχει  στο  Δήμο  κάθε  στοιχείο  σχετικά  με  την  συλλογή  και  την  αποκομιδή  των  κάδων,
συμπεριλαμβανομένης αναλυτικής κατάστασης και αντιγράφων από τα σχετικά ζυγολόγια και δελτία
αποστολής.

 Να διασφαλίζει τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου πυρασφάλεια των κάδων και να είναι υπεύθυνος
για την αποζημίωση οποιουδήποτε δημότη υποστεί ζημία από φωτιά του κάδου.
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 Να διασφαλίζει τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου προσωρινή μετακίνηση και φύλαξη των κάδων σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης .

 Να  παρέχει  στο  Δήμο  τη  δυνατότητα  ελέγχου  και  καταγραφής  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της
διαδικασίας.

 Να παρέχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών σχετικά με την ανακύκλωση ρούχων
και  υποδημάτων  με  χρήση  οποιουδήποτε  πρόσφορου  μέσου,  π.χ.  με  διανομή  φυλλαδίων,
καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και σχετική εκπαίδευση στα
σχολεία του Δήμου Ιωαννιτών.

 Να εγκαταστήσει κάδους που θα είναι μεταλλικοί, γαλβανισμένοι, σταθερά τοποθετημένοι στο
έδαφος και θα διαθέτουν αντικλεπτική προστασία. Θα πρέπει να είναι βαμμένοι σε χρώμα που δεν
θα παραπέμπει σε κάδο συλλογής άλλου ρεύματος αποβλήτων και θα φέρουν σαφή και ευδιάκριτη
σήμανση, που θα δηλώνει το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

 Να παραδίδει στο Δήμο όσα ρούχα και υποδήματα είναι κατάλληλα προς επαναχρησιμοποίηση,
με σκοπό τη δωρεάν διανομή στους Δημότες, από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.
Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  δύο  (2)  έτη,  με  δυνατότητα  παράτασης  κατόπιν  σχετικής
απόφασης των αρμοδίων συλλογικών οργάνων.
Στην  περίπτωση,  που  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  δημιουργηθεί  στην  Ελλάδα  Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης για απόβλητα, αποτελούμενα από είδη ένδυσης και υπόδησης, 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  της  Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ydomioanninon@ioannina.gr,  από ……………….  έως ..........................  κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  και
ώρες, υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπής, η οποία θα συγκροτηθεί
με Απόφαση Δημάρχου, για την αξιολόγησή τους, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως
στους συμμετέχοντες.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, με πρακτικό της, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η
οποία και θα αποφανθεί επί του τελικού αποτελέσματος.
Η παρούσα Πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχείο Ιωαννίνων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.ioannina.gr., για πέντε (5) ημέρες από την ανάρτηση της σχετικής Απόφασης της Οικο-
νομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.»

---
Kατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας

κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης καθώς και δυνατότητα άσκησης
αίτησης θεραπείας.

Η  παρούσα απόφαση  έλαβε αύξοντα  αριθμό 288/2021.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ως ακολούθως

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(Ακολουθούν  υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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