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Κατόπιν της υπ’ αρ. 1/15-1-2015 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
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ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (∆ΕΜ) Α.Ε. και µε σκοπό την
προστασία

του
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η
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ανοικτό

Μεγάρων,
µειοδοτικό

διαγωνισµό για την µεταφορά των πτηνοτροφικών αποβλήτων των
πτηνοτροφείων, στον χώρο του εργοστασίου της ∆ΕΜ, όπου γίνεται η
επεξεργασία τούτων, διά αυτοκινήτου ειδικώς διασκευασθέντος προς τον
σκοπό αυτό, υπό τους κάτωθι ειδικούς όρους:
1) Η µεταφορά θα γίνεται καθόλη την διάρκεια της λειτουργίας του
εργοστασίου της ∆ΕΜ που είναι εγκατεστηµένο στο ∆ηµοτικό χώρο
«Πυργάρι» και γίνεται µε την επιµέλεια και την ευθύνη της εταιρίας «ΜΕΓΑ
ΕΚΟ» κατόπιν της υπαρχούσης συµβάσεως µετ’ αυτής.
2) Ο συνεργάτης - εργολάβος καθαριότητος ή απλώς µεταφορέας θα πρέπει
να διαθέτει αυτοκίνητο ειδικών προδιαγραφών για την µεταφορά των κάδων
που θα µεταφέρεται η κοπριά και το οποίο θα πρέπει να έχει την νόµιµο άδεια
µεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 2 (κοπριά), την οποία

θα

πρέπει να προσκοµίσει µαζί µε την προσφορά.

3) Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί διά προσφορών που θα κατατεθούν στη
γραµµατεία της ∆ΕΜ Α.Ε (Γραφείο ∆ηµάρχου Μεγαρέων) την 11

1

η

Μαρτίου

2015 και ώρα από τις 11.00 π.µ. έως τις 12.00. Οι προσφορές
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ανακοινωθούν δηµοσίως παρουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της
ορισθείσης υπ’ αυτού Επιτροπής και θα επιλεγεί η έχουσα τη µικρότερη τιµή.
4) Η σύµβαση θα έχει διετή διάρκεια, δυναµένη να παραταθεί για µία ακόµη
διετία εάν τούτο επιβάλλεται από λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και
συµφέροντος των πτηνοτρόφων οι οποίοι εξυπηρετούνται εκ της µεταφοράς
αυτής.
5) Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόζει ρητά τους όρους που προβλέπονται
από την Περιβαλλοντική Νοµοθεσία και να διατηρεί πλήρη καθαριότητα
στον χώρο φορτώσεως των κάδων, σε συνεργασία µετά του ιδιοκτήτη του
πτηνοτροφείου, ώστε να µην παρουσιάζεται προσβολή του περιβάλλοντος της
περιοχής.
Η παρούσα δηµοσιεύεται εντός των προβλεποµένων υπό του νόµου
προθεσµιών και στα προβλεπόµενα µέσα ενηµέρωσης.
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