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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΙΗΗ ΔΓΚΑΣΑΛΔ-

ΛΔΙΜΜΔΝΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ ΔΝΣΟ ΣΧΝ ΓΙΟΙ-

ΚΗΣΙΚΧΝ ΟΡΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔ-

ΡΟΤ  

     
 
 
 
 
 
 

 Ο Γήμαπσορ Αγίυν Αναπγύπυν – Καμαηεπού 

Πξνθεξχζζεη αλνηθηή θαλεξή πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία γηα ηελ εθπνίεζε εγθαηα-

ιειεηκκέλσλ Ορεκάησλ πνπ είλαη ζην Σέινο Κχθινπ Εσήο (Ο.Σ.Κ.Ε.), πνπ ζα πεξηζπιιέγνπλ 

απφ εγθεθξηκέλε εηαηξεία κέινο ηνπ επίζεκνπ δηθηχνπ ηεο Δ.Γ.Ο.Δ. (Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε 

Ορεκάησλ Διιάδνο)  απφ δηάθνξα ζεκεία εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ α-

πνζπλαξκνιφγεζε θαη  αλαθχθισζή ηνπο.  

 Άπθπο 1ο – Γενικέρ Πληποθοπίερ 

χκθσλα κε ην Π.Γ. 116/2004 θάζε φρεκα έηζη φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1, πνπ εγθαηα-

ιείπεηαη ζε δεκφζηνπο, Γεκνηηθνχο ή Κνηλνηηθνχο δξφκνπο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα (άξ-
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ζξν 2, παξ. 2), ραξαθηεξίδεηαη σο εγθαηαιειεηκκέλν. Έλα εγθαηαιειεηκκέλν φρεκα πνπ δελ έρεη 

αλαδεηεζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηνπ Π.Γ. 116/2004 (άξζξν 9 παξ. 1), 

είλαη φρεκα ζην ηέινο θχθινπ δσήο (Ο.Σ.Κ.Ε.) θαη απνηειεί ζηεξεφ απφβιεην (θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4819/2021). χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ην εγθαηαιειεηκκέλν φρε-

κα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ζηεξεφ απφβιεην, εθφζνλ δελ απνζπξζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ πε-

ξηέξρεηαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη πεξηζπιιέγεηαη πξνθεηκέλνπ λα αλαθπθισζεί. 

Γηα ην ιφγν απηφ εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ θαηαζηξνθήο απφ ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθή 

δηαγξαθή ηνπ θαη απνηαμηλφκεζε.  

 Άπθπο 2ο– Ανηικείμενο ηηρ δημοππαζίαρ 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε αθνξά ζηελ αλάδεημε εηαηξείαο, ε νπνία ζα πιεηνδνηήζεη ζηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ, γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ σο εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ εληφο 

ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ Κακαηεξνχ.  

Ζ πιεηνδφηξηα εηαηξεία ζα πεξηζπιιέγεη κε δηθά ηεο κέζα (γεξαλνχο) θαη πξνζσπηθφ εθείλα ηα 

εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Ο.Σ.Κ.Ε. εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ 

Αγίσλ Αλαξγχξσλ Κακαηεξνχ θαη φηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη βάζεη ηνπ 

Π.Γ. 116/04 θαη δελ αλαδεηεζνχλ απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπο κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ νξί-

δνληαη απφ ην λφκν, ζα νδεγνχληαη γηα  πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, αμηνπνίεζε, ηεκαρηζκφ θαη ηειη-

θή δηάζεζε.  

Σν έξγν απηφ απνβιέπεη ζηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ απφ ηα νρήκαηα, ζηελ επαλα-

ρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ Ο.Σ.Κ.Ε. θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

ηνπο ζηνηρείσλ. Παξάιιεια επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πξνο δηάζεζε απνβιήησλ.  

Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε αζθάιεηα θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, ε εμαζθάιη-

ζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ Κακαηεξνχ θαη ε ελ γέλεη πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 Άπθπο 3ο – Νομικό Πλαίζιο  

Γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο δεκνπξαζίαο ηζρχνπλ:  

1. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε  

2. Ζ κε αξ. 14/2022 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ εθπνίεζε νρεκάησλ ζην ηέινο 

ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ηνπο (ΑΓΑ: 911Ω62-7Ν4) 

3. Ζ κε αξ. 71/2022 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη φξνη ηνπ 

δηαγσληζκνχ  (ΑΓΑ: 9Σ6ΛΩ62-9ΜΗ) 

 

4. Ο Ν. 4819/2021 «Οινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ - Δλζσκάησζε 

ησλ Οδεγηψλ 2018/ 851 θαη 2018/852 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

30ήο Μαΐνπ 2018 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ πεξί απνβιήησλ θαη ηεο Οδεγί-

αο 94/62/ΔΚ πεξί ζπζθεπαζηψλ θαη απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζηψλ, πιαίζην νξγάλσζεο ηνπ Διιε-

ληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο, δηαηάμεηο γηα ηα πιαζηηθά πξντφληα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ρσξνηαμηθέο - πνιενδνκηθέο, ελεξγεηαθέο θαη ζπλαθείο επείγνπζεο ξπζ-

κίζεηο»  

5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ A 92 - 07.05.2020) Εκζςγσπονιζμόρ πεπιβαλλονηικήρ νομοθε-
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ζίαρ, ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηων Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 ηος 
Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος και λοιπέρ διαηάξειρ. 

6. Σν Π.Γ. 116/2004, γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ δσήο  

7. Ο Ν. 3463/2006 "Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο" 

8. Ο Ν. 3861/2010, Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχ-

γεηα»  

9. Ο Ν. 3852/2010, Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

«Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»  

10. Σν Π.Γ. 270/1981 (ΦΔΚ Α' 77) "Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φ-

ξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζηψλ δη' εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηή-

ησλ".  

11. Σελ ππ’ αξηζ. 8/2022 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία νξίδνληαη ηα ηαθηηθά 

θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηψλ γηα ηελ εθπνίεζε ή 

εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 270/81 (ΑΓΑ:96ΑΛΩ62-Θ8) 

12. Ο Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/ Α΄/ 14-04-2014) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 64 ζρεηηθφ κε πιεηνδνηη-

θφ δηαγσληζκφ γηα πεξηζπιινγή εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ. 

13. Σν κε αξ. 4036/16-02-2022 πξαθηηθφ ηεο Δθηηκεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ θαζνξίδεη ηελ ηηκή εθ-

θίλεζεο γηα ηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα. 

14.  Σελ κε αξ. 11/2022 απφθαζε Γεκάξρνπ πνπ κεηαβηβάδεη ηελ αξκνδηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Βαβιαδέιε  Γεκήηξην (ΑΓΑ:Ω4Ω62-

ΘΒΤ). 

 Άπθπο 4ο–Γιεξαγυγή ηηρ δημοππαζίαρ 

Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηά-

μεηο ηνπ ΠΓ 270/81 θαη ζε εθηέιεζε ηεο αξηζ. 14/2022 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ( Γεκνθξαηίαο & Η. Μέξια) ελψπησλ ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα δεκνπξαζηψλ εθπνίεζεο θη-

λεηψλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 8/2022 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ζηηο 04/04/2022, εκέξα Γεπηέξα κε ψξα έλαξμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηελ 10.00 πκ θαη ιήμεο ηελ 

11.00 πκ. 

Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη κεηά ηελ νξηδφκελε ζηε δηαθήξπμε ψξα εθφζνλ εμαθν-

ινπζνχλ ρσξίο δηαθνπή νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη κεηά ηελ νξηδφκελε 

ψξα απνθαζίδεη ε νηθεία Δπηηξνπή ε απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 

Ζ επηηξνπή πνπ δηεμάγεη ηε δεκνπξαζία παξαιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε θάθειν, ζην εμψθπιιν ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ην φλνκα ηνπ ζπκκε-

ηέρνληνο/επσλπκία εηαηξίαο θαη θαηαρσξίδεη ζην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπο ελ-

δηαθεξφκελνπο θαηά ζεηξά πξνζέιεπζεο. 

ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή κνλνγξάθεη έλα πξνο έλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ ηπρφλ απφθαζε ηεο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξφκελνπ λα ζπκκεηάζρεη 
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ζηε δεκνπξαζία, σο κε πιεξνχληνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, αλαγξάθεηαη ζηα 

πξαθηηθά. 

Αθνινχζσο δέρεηαη πξνθνξηθά νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κφλνλ απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη 

λνκίκσο φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Ζ πξνζθνξά ζα είλαη μερσξηζηή γηα θάζε θαηεγνξία νρεκάησλ ήηνη επηβαηηθά απηνθίλεηα - θνξ-

ηεγά κέρξη 3,5 tn θαη θνξηεγά άλσ ησλ 3,5 tn θαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ 

νλφκαηνο ηνπ πιεηνδφηε. 

Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδφηε ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη δηαδνρηθά 

απφ ηνλ πξψην ζηνπο αθνινχζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. 

Ζ έθαζηε πιεηνδνηνχζα πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δηαθέξεη απφ ηελ πξνεγνχκελε ηνπιάρηζηνλ θα-

ηά έλα (1) επξψ. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο, ην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ππνγξάθεηαη απφ ηα 

κέιε ηεο επηηξνπήο, ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε θαη ην εγγπεηή απηνχ. 

 Άπθπο 5ο – Δλάσιζηο όπιο ππώηηρ πποζθοπάρ 

Σν θαηψηαην φξην ηεο πξψηεο πξνζθνξάο γηα θάζε θαηεγνξία νρεκάησλ νξίδεηαη αλαιπηηθά σο 

εμήο:  

Γηα νρήκαηα επηβαηηθά έσο θαη νθηψ ζέζεσλ 100,00 € /φρεκα, γηα θνξηεγά έσο 3,5 ηφλνπο 

120,00 € /φρεκα θαη γηα θνξηεγά άλσ ησλ  3,5 ηφλσλ θαη βαξέα νρήκαηα 180,00 € /φρεκα.   

Πξνζθνξέο κηθξφηεξεο ησλ παξαπάλσ πνζψλ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξ-

γεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο.  

 Άπθπο 6ο – Όποι και Τποσπεώζειρ εκ ηηρ ζςμβάζευρ 

6.1. Ζ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ (Γ/λζε Πεξηβάιινληνο/Δπηηξνπή γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαηά-

μεσλ γηα ηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα) ζα εληνπίδεη θαη ζα θαηαγξάθεη ηα ραξαθηεξηδφκελα σο 

«εγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα» ή «νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο» ζχκθσλα κε ην ΠΓ 116/04, 

ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ Κακαηεξνχ.  

6.2. Ζ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 παξ. 1-3 ηνπ ΠΓ 116/04, έηζη ψζηε ηα ραξαθηεξηδφκελα σο «εγθαηα-

ιεηκκέλα νρήκαηα» λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ σο νρήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο κεηά 

ηελ παξέιεπζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζεζκηψλ.  

6.3. Ζ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζα ππνδεηθλχεη ηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα πξνο απνκά-

θξπλζε, ζα επηβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ θαη ζα εθδίδεη εηο δηπινχλ ηα α-

παξαίηεηα παξαζηαηηθά (πξαθηηθά παξάδνζεο – παξαιαβήο νρεκάησλ).  

6.4. Σα αλσηέξσ παξαζηαηηθά ζα πεξηέρνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: α) ρξφλνο θαη ηφπνο παξάδν-

ζεο (νδφο, αξηζκφο), β) ζηνηρεία νρήκαηνο: είδνο (ΔΗΥ, ΦΗΥ), κάξθα ηνπ νρήκαηνο (εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο), κνληέιν, ρξψκα, ηπρφλ αξηζκφ πηλαθίδσλ, νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ηθαλφ λα δη-

επθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ΟΣΚΕ, γ) πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο, δ) ζηνηρεία ηνπ 

γεξαλνχ θαη ηνπ νδεγνχ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο.  
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6.5. Σα παξαζηαηηθά, αθνχ ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο, ππνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ νδεγφ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο. ηε ζπλέ-

ρεηα ε αλάδνρνο εηαηξεία εθδίδεη ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 8 ηνπ ΠΓ 116/04 Βεβαίσζε Πα-

ξαιαβήο νρήκαηνο θαη έλα αληίγξαθν θνηλνπνηείηαη απαξαηηήησο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ εληφο απνθιεηζηηθνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ ν-

ρήκαηνο.  

6.6. Ζ αλάδνρνο εηαηξεία δελ έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί λα κεηαθέξεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ν-

ρήκαηα πνπ ππνδεηθλχεη ν Γήκνο σο ΟΣΚΕ αλεμαξηήησο αξηζκνχ. Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ 

εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο δηελεξγείηαη κε δηθά ηεο κέζα 

(γεξαλνί) θαη ρσξίο κεηαθφξησζε απφ ρψξν πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ.  

6.7. Οπδεκία επζχλε αλαιακβάλεη ν Γήκνο έλαληη ηνπ ηδηνθηήηνπ ηνπ ΟΣΚΕ γηα νπνηαδήπνηε 

δεκία ήζειε πξνθχςεη ζην φρεκα θαηά ηελ απνθνκηδή – κεηαθνξά θαη εθθφξησζε (ελδεηθηηθφο 

αλαθεξνκέλσλ ηα παξαθάησ: αηχρεκα, πιηθέο δεκηέο ζε παξαθείκελα νρήκαηα, ηξαπκαηηζκφο ή 

ζαλάησζε πξνζψπνπ θιπ.) νχηε θαη γηα ηπρφλ δεκίεο ή απψιεηεο εμαξηεκάησλ ηνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηνλ ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο.  

6.8. Ζ ζπιινγή, ε κεηαθνξά θαη ε θχιαμε ησλ ΟΣΚΕ (πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γή-

κνπ καο) ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεηαθνξηθά κέζα πνπ δηαζέηεη γηα ην ζθνπφ απηφ ν έηεξνο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ θαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Ζ δαπάλε απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη θχιαμεο ζα 

βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηελ αλάδνρν εηαηξεία αλαθχθισζεο νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ δσήο.  

6.9. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα δηαρεηξηζηεί ηα ΟΣΚΕ απφ ηελ ζηηγκή ηεο ζπιινγήο ή/θαη παξα-

ιαβήο ηνπ απφ ην Γήκν, θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ απαηηνχκελσλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ φπσο 

νξίδνληαη ζην αξ.9 παξ.3,4,5 ηνπ Π.Γ. 116/2004 (ηα θπιάζζεη ζε δηθφ ηεο αζθαιή ρψξν γηα δηά-

ζηεκα ηνπιάρηζηνλ 10 εκεξψλ) λα εθδψζεη ην πξνβιεπφκελν Πηζηνπνηεηηθφ Καηαζηξνθήο ηνπ 

Ορήκαηνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ, απφ ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. θαη ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο αξ-

κφδηεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα φρεκα κε άδεηα θαη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, 

απηέο θαηαηίζεληαη απφ ηελ εηαηξεία ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο 

νηθείαο Πεξηθέξεηαο.  

6.10. Ζ πεξηζπιινγή ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ ζα πξνγξακκαηίδεηαη θαηφπηλ ζπλελλφε-

ζεο θαη ην αξγφηεξν ζε ηξεηο εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ κε νπνηαδήπνηε κνξθή εηδνπνίεζε 

απφ ηνλ Γήκν, ζηελ νπνία ζα ζπκθσλήζνπλ Γήκνο θαη 

αληηζπκβαιιφκελνο, ήηνη: 

· Σειεθσληθή επηθνηλσλία 

· Σειενκνηνηππία 

· Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν 

· Έγγξαθε ελεκέξσζε 

· Πξνθνξηθή ελεκέξσζε 

θαη κε ηελ ρξήζε ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο 

Ζ πεξηζπιινγή κπνξεί λα αλαβιεζεί θαη απφ ηα δχν κέξε γηα απνδεδεηγκέλνπο ιφγνπο αλσηέξαο 

βίαο, ελδεηθηηθά παξαζέηνπκε: απεξγίεο, ζενκελίεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο θ.α. 
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6.11. Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θχιαμεο, ζε ρψξν ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, ην φρεκα αλαδεηεζεί 

απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, ηφηε παξαδίδεηαη ζε απηφλ αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαβάιιεη ηελ δαπάλε 

απνκάθξπλζεο θαη απνζήθεπζεο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφ (100) Δπξψ. Μεηά ηελ πα-

ξέιεπζε ηνπ λφκηκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηα νρήκαηα πξνσζνχληαη γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο α-

λαθχθισζεο.  

6.12. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο ηεο εθπνίεζεο ησλ νρεκάησλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αλάδνρν εηαη-

ξεία ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ, εληφο ησλ δέθα πξψησλ εκεξψλ  θάζε κήλα κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

νρεκάησλ πνπ απνκαθξχλζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ κελα, εμαηξνπκέλσλ ησλ νρε-

κάησλ πνπ επηζηξέθνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Γηα ηελ εθπνίεζε ησλ νρεκάησλ δελ ζα θφβεηαη 

παξαζηαηηθφ απφ ην Γήκν αιιά κφλν γξακκάηην είζπξαμεο. Γηα ηα νρήκαηα πνπ επηζηξέθνληαη 

ζηνπο ηδηνθηήηεο ε αλάδνρνο εηαηξεία νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 

αληίγξαθν ηεο δήισζεο παξαιαβήο νρήκαηνο απφ ηνλ ηδηνθηήηε εληφο ησλ δέθα πξψησλ εκεξψλ 

ηνπ επνκέλνπ κήλα ηεο παξαιαβήο.  

6.13. Ζ αλάδνρνο εηαηξεία Αλαθχθισζεο Ορεκάησλ ζα δηαζθαιίδεη ζε θάζε πεξίπησζε φηη φια 

ηα πιηθά, ηα νπνία εμάγνληαη απφ ηα ΟΣΚΕ ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η 

ηνπ ΠΓ 116/04, είηε επαλαρξεζηκνπνηνχληαη είηε αλαθπθιψλνληαη / αλαθηψληαη απφ εμνπζηνδν-

ηεκέλα πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πθίζηαληαη ηέηνηα 

ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο.  

6.14. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπλεξγαζηεί εληφο ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο θαη λα 

αλαζέηεη ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, παξάδνζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ Ο.Σ.Κ.Ε. ζε νπνη-

νδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπλεξγάδεηαη ή ζα ζπλεξγαζηεί ζην κέιινλ κε ηελ 

Δ.Γ.Ο.Δ. θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηνπ ΠΓ 116/2004.  

 Άπθπο 7ο – Υπονική διάπκεια ηηρ ύμβαζηρ 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε 

έλα (1) έηνο κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαηά έλα (1) έηνο αλ ην επηζπκνχλ ακθφηεξνη νη ζπκβαι-

ιφκελνη .  

 Άπθπο 8ο– Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ νη εηαηξείεο – θέληξα επεμεξγαζίαο Ο.Σ.Κ.Ε. πνπ 

είλαη επίζεκα κέιε ηνπ δηθηχνπ ηεο Δ.Γ.Ο.Δ θαη εγγεγξακκέλεο ζην ειεθηξνληθφ κεηξψν απν-

βιήησλ (Ζ.Μ.Α.) θαη κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ πιήξε θαη αθψιπηε εθπιήξσζε ησλ εηδηθφηε-

ξσλ φξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

 Άπθπο 9ο– Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο ζηε Γεκνπξαζία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Γήκν Αγίσλ Αλαξ-

γχξσλ Κακαηεξνχ θιεηζηφ θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

1.Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ κέινπο ηεο Δ.Γ.Ο.Δ. θαη ειεθηξνληθφ κεηξψν απνβιήησλ (Ζ.Μ.Δ). 

2.Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθψλ I.S.O 14001,I.S.O 9001 πνπ θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πεξηβάιινληνο 

3.Αληίγξαθν ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα είλαη ζε ηζρχ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσ-

ληζκνχ.  
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4. Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλ-

δπλσλ απνβιήησλ ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη φηη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε αθνξά ηξίηνπο θαη ηελ 

επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ζε πεξίπησζε δεκηάο. 

5. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ: 

α) ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, β) ησλ δηαρεηξηζηψλ ζε πεξίπησζε 

νκφξξπζκνπ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη  γ) 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.)  ε πε-

ξίπησζε πνπ ην απφζπαζα πνηληθνχ κεηξψνπ δελ είλαη ιεπθφ, ζα ππνβάιιεηαη έλνξθε βεβαίσζε 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ πεξί ησλ αδηθεκάησλ πνπ αθνξνχλ νη θαηαδίθεο 

πνπ είλαη γξακκέλεο ζην κεηξψν. Αλ ππάξρεη θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ,ε νπνία θαηά ηελ θξίζε 

ηεο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο Γεκνπξαζηψλ, επηδξά ζηελ θεξεγγπφηεηα ηνπ ή ζηε κε πξνζήθνπζα 

εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο ,απνθιείεηαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία. 

6. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπφο ηεο, θαζψο θαη θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Δθφζνλ νη ελδηα-

θεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ φρη κε ην λφκηκν εθπξφζσπν βάζεη θαηαζηαηηθνχ αιιά 

κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαησκέ-

λνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή Αξ-

ρή ή ζπκβνιαηνγξάθν ή απφ φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

7. Γηα αλψλπκεο εηαηξίεο απηφο πνπ ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά, εθηφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαη 

ηεο βεβαίσζεο εθπξνζψπεζεο κεηά ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο (ζηελ πεξίπησζε εθπξνζψπεζεο 

απφ ηξίην άηνκν πιελ ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο), ζα πξνζθνκίζεη πξαθηηθφ ηνπ Γη-

νηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, φπνπ ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή απηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

δηαγσληζκφ θαη φπνπ ζα νξίδεηαη φηη εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο ή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα λα παξα-

δψζεη ηελ πξνζθνξά είλαη ν θαηαζέησλ απηή. (Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη νη νκφξ-

ξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν).  

8. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζε ηζρχ, ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηνπ 

εγγπεηή ηνπ.  

9.Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη θαηέρεη (σο θχξηνο, κηζζσηήο ή λνκέαο κε νπνηνλ-

δήπνηε λφκηκν ηξφπν) γεξαλνθφξν φρεκα πνπ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ζπιινγήο έσο 

θαη δχν (2) ΗΥ απηνθηλήησλ. 

10. Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζε ηζρχ ησλ νρεκάησλ γεξαλψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί 

ν αληηζπκβαιιφκελνο γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ νρεκάησλ (εάλ απηά ιήμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο, ζα πξνζθνκηζζνχλ ππνρξεσηηθά ηα αλαλεσκέλα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα). 

11. Καηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή 

γξακκάηην εγγπήζεσο ηνπ ηακείνπ παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο πξψ-

ηεο πξνζθνξάο (100,00€) επί πελήληα (50) ήηνη 500,00€, (επεηδή ε δεκνπξαζία αθνξά έλαλ αφ-

ξηζην αξηζκφ νρεκάησλ ζεσξείηαη φηη ζα ζπιιερζνχλ 50 νρήκαηα γηα ρξνληθφ δηάζηεθα ελφο έ-

ηνπο). Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή απηή αληηθαζίζηαηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε άιιε 

(θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο), πνζνχ ίζνπ πξνο ην 10% επί ηνπ γηλνκέλνπ ηεο ηειη-

θήο- πιεηνδνηηθήο πξνζθνξάο επί 50, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηήξεζεο φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
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Ζ παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα παξακείλεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο, ζα απνδνζεί δε άηνθα ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκ-

βαζεο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζα 

επηζηξαθνχλ αηφθσο εληφο δεθαεκέξνπ απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξα-

ζίαο. 

12. Τπεχζπλε δήισζε (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986) ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο 

θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ , ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, πνπ λα αλαγξάθεη φηη: I. έιαβε 

γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη ηνπ φξνπο απηήο πιήξσο θαη αλεπηθχ-

ιαθηα. II. δελ ππήξμε έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ην νπνίν ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δχλαηαη λα δηαπηζηψζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. III. δελ είλαη έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ θα-

ηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ δεηνχληαη κε ηελ παξνχζα. 

13. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ, κε ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη φηη ν ελδηαθεξφκε-

λνο δελ ηειεί ζε πηψρεπζε θαη δελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ αίηεζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή παχζε-

σο πιεξσκψλ ,φηη δελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε ,αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ,ππφ πησρεπηηθφ ζπκβηβα-

ζκφ ,ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θαη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία 

έθδνζεο απφθαζεο πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, νχηε έρεη θαηαζέζεη αίηεζε γηα ηα αλσηέξσ, ζχκ-

θσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, νχηε έρεη ππα-

ρζεί ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα πεξί εμπγίαλζεο. 

14. Τπεχζπλε δήισζε απφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα απνδνρή νξηζκνχ αμηφρξενπ εγγπεηή 

κε πιήξε πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θαη ην Α.Φ.Μ. ηνπ, θαζψο θαη φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα  Ο εγγπεηήο ζα 

είλαη αιιειέγγπνο θαη ζε νιφθιεξν ππεχζπλνο κε ηνλ πιεηνδφηε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο. 

15. Αληίγξαθν Αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν είηε γηα εθπξφζσπν 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαζψο θαη ηνπ αμηφρξενπ εγγπεηή ηνπ. 

16. Βεβαίσζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ - Κακαηεξνχ φηη ν ζπκ-

κεηέρσλ θαζψο θαη ν εγγπεηήο ηνπ δελ έρεη ιεμηπξφζεζκεο βεβαησκέλεο νθεηιέο πξνο ην Γήκν ή 

έρεη εηζαρζεί ζε ξχζκηζε θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

Όια αλεμαξηήησο ηα έγγξαθα πνπ ζα θαηαηεζνχλ νθείινπλ λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκε-

λία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, είηε πξσηφηππα είηε θσηναληίγξαθα. Ζ θνξνινγηθή ελεκεξφ-

ηεηα ζα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππε ή ζεσξεκέλε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

 Άπθπο 10ο– Καηακύπυζη αποηελέζμαηορ δημοππαζίαρ 

1. Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο θξηηήξην είλαη:  

α) Ζ πξνζθνξά κε ηε κεγαιχηεξε απνδεκίσζε πξνο ηνλ Γήκν γηα ηα επηβαηηθά νρήκαηα (Η.Υ.) 

πνπ απνηεινχλ ηνλ θχξην φγθν ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ. 

β) ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο κφλν κίαο επηρείξεζεο ζηε δεκνπξαζία ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο ζα δέρεηαη πξνζθνξά νπσζδήπνηε αλψηεξε απφ ηα αξρηθά φξηα.  

2. Μεηά ην πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο ε αξκφδηα Δπηηξνπή  ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 



ΑΓΑ: ΦΗΥΤΧ62-0ΙΔ 

θαη ην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία απνθαζίδεη 

πεξί ηεο θαηαθπξψζεσο ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3.  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο λα κελ απνδερζεί ην απνηέιε-

ζκα ηνπ δηαγσληζκνχ αλ ην θξίλεη αζχκθνξν θαη λα κελ ην θαηαθπξψζεη ζηνλ ηειεπηαίν πιεην-

δφηε ή λα αθπξψζεη ηνλ δηαγσληζκφ ιφγσ παξαβάζεσο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο ή γηα άιιν ιφγν. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν πιεηνδφηεο θαη νη ινηπνί ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ δελ έρνπλ θα-

κηά αμίσζε ή δηθαίσκα απνδεκίσζεο θαηά ηνπ Γήκνπ ιφγσ κε εγθξίζεσο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο δε-

κνπξαζίαο απφ ην θαηά ην λφκν αξκφδην φξγαλν ή ηελ επνπηεχνπζα αξρή ηνπ. 

 Άπθπο 11ο–Ανακοίνυζη καηακύπυζηρ – ςπογπαθή ζύμβαζηρ 

1. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε γίλεηαη κε επηδνηήξην 

έγγξαθν. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή άξλεζεο ηνπ πιεηνδφηε λα ην παξαιάβεη, ζπξνθνιιείηαη ζην 

θαηάζηεκα ή ζηελ θαηνηθία απηνχ θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε, ηελ νπνία ππνγξάθνπλ δχν κάξηπξεο. 

Ζ έθζεζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνλ εγγπεηή ηνπ πιεηνδφηε. 

2. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο κεηά ηνπ εγγπεηή απηνχ ππνρξενχηαη εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ πα-

ξαιαβή ηεο θνηλνπνίεζεο, ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ πεξί θαηαθχξσζεο ή 

έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, αιιηψο ε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ θαη ελεξγείηαη αλαπιεη-

ζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 

 Απθπο 12ο - Δπανάλητη Γημοππαζίαρ 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ Γήκαξρν εάλ δελ παξνπζηαζζεί θαη΄απηήλ 

πιεηνδφηεο, ήηνη: 

α) Δάλ νπδείο εκθαληζζεί 

β) Δάλ νπδείο απφ ηνπο εκθαληζζέληεο θαηαζέζεη ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ψζηε θαλείο λα κελ πεξάζεη ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο δεκνπξαζίαο ήηνη ζηελ πιεηνδνηηθή δηαδη-

θαζία. 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξίζεθε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή 

Αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, 

β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνχηνπ αξ-

λνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη 

εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. Διάρηζην φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην 

επ' νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφ, ην νπνίν κπνξεί λα κεησζεί κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

γ) κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δε-

κνπξαζίαο απνθάζεσο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο απηφο δελ παξνπζηάζηεθε εκπξνζέζκσο γηα ηελ 

ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο. 

Οη επαλαιεπηηθέο δεκνπξαζίεο γλσζηνπνηνχληαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθεξχμεσο θαη δεκνζηεπφκελεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο. Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξ-
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γείηαη επί ηε βάζεη ηεο δνζείζεο ηειεπηαίαο πξνζθνξάο θαηά ηελ πξνεγνπκέλε δεκνπξαζία. 

 Άπθπο 13ο – Καηαβολή ανηιηίμος 

Ο αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ρσξίο θακία άιιε φριεζε απφ ηνλ Γήκν ην ζπκθσλεκέλν θαη αλα-

γξαθφκελν ζηε ζχκβαζε πνζφ γηα θάζε παξαδνηέν ΟΣΚΕ ζε κεληαία βάζε απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζπκβάζεσο, εμαηξνπκέλσλ ησλ νρεκάησλ πνπ επηζηξέθνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο. Απηφ απνδεη-

θλχεηαη απφ ηελ εηαηξία κε αληίγξαθν δήισζεο παξαιαβήο νρήκαηνο απφ ηνλ ηδηνθηήηε πνπ ε 

εηαηξία νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε 

ηεο ζχκβαζεο θαη ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν κεηά απφ απφθαζε 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη λα δεηήζεη ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  ππέξ ηνπ 

ίδηνπ. 

 Άπθπο 14ο – Παπάβαζη όπυν 

Ζ παξάβαζε απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν θαη ελφο κφλνλ φξνπ ηεο δηαθήξπμεο απηήο  απνηειεί 

ιφγν έθπησζήο ηνπ απφ ηε ζχκβαζε θαη θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο εθηέιεζεο ρσξίο άι-

ιε δηαδηθαζία ή δηθαζηηθή παξέκβαζε. 

 

 

 

Πιεξνθνξίεο θαη ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα ηειέθσλα  

2132023683, 2102690899 Μνπριηαλίηνπ Έθε, Καιακπάθαο Απφζηνινο θαη ηακαηειφπνπινο 

Φίιηππνο, ζηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ polprost@agankam.gov.gr θαη ζην θηίξην 

ηνπ Γεκαξρείνπ Γεκνθξαηίαο 61, γξαθείν πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.    
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