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ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ-ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ  
ΣΜΗΜΑ  ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  
 
 

 
 
 
 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

ΓΙΑ ΣΙ ΕΡΓΑΙΕ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΒΡΩΙΜΩΝ ΦΤΣΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ (ΣΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ) 
 

     
 
φμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 199 & 201 του Ν. 3463/2006 (Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων) ςε 
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 270/81 Π.Δ. «περί κακοριςμοφ των οργάνων τθσ διαδικαςίασ και των 
όρων διενζργειασ δθμοπραςιϊν δι’ εκποίθςθ ι μίςκωςθ πραγμάτων των Διμων και Κοινοτιτων» και τθν 
με Α.Π. 040001/17-02-2020 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006, εκτίκεται 
ςε πλειοδοτικι προφορικι δθμοπραςία για τθν ανάδειξθ Αναδόχου αγοράσ χρθςιμοποιθμζνων 
μαγειρικϊν ελαίων και  λιπϊν. 

 
Ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα ςε περίπτωςθ μεταγενζςτερθσ απόφαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου να 
αναςτείλει ι να διακόψει τθν ςφμβαςθ. 
  
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Η δθμοπραςία κα γίνει ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με προφορικζσ πλειοδοτικζσ προςφορζσ και 
με ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ αυτι που κακορίηει το άρκρο 6 τθσ παροφςθσ 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Η δθμοπραςία κα διεξαχκεί ενϊπιον τθσ αρμοδίασ επιτροπισ ςτα γραφεία τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
οδόσ Λιοςίων 22, 4οσ όροφοσ τθν …………… θμζρα ……………… και ϊρα………….. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Η δθμοπραςία αφορά ςτθν εκποίθςθ χρθςιμοποιθμζνων μαγειρικϊν ελαίων και λιπϊν που ςυλλζγει ο 
Διμοσ Ακθναίων ςτθν προςπάκεια προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 
Ο πλειοδοτϊν κα τοποκετιςει κάδουσ ςυλλογισ μαγειρικϊν ελαίων και λιπϊν και κα  παραλαμβάνει με 
δικά του μζςα τισ εκποιοφμενεσ ποςότθτεσ από τα κάτωκι ςθμεία: 
Α)  Δθμοτικό Βρεφοκομείο Ακθνϊν 
Β)  Παιδικζσ Εξοχζσ Διμου Ακθναίων (Αγ. Ανδρζασ  Αττικι) 
Γ)  Ιερά Οδόσ 151 (ζδρα τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ-Ανακφκλωςθσ) 
Δ)  Λιοςίων 22 (Δθμαρχείο) 
Ε)  Ακθνάσ 63, Πλ. Κοτηιά (Δθμαρχιακό Μζγαρο) 
Σ) Δθμόςια χολεία (Δθμοτικά, Γυμνάςια, Λφκεια) που ανικουν ςτο Διμο Ακθναίων.  
Η παραλαβι κα πραγματοποιείται κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του Αναδόχου (e-mail, fax),  από τθν 
αρμόδια επιτροπι που ζχει οριςκεί από το Διμο Ακθναίων ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ.297/15-06-2020 
Α.Δ. Διμο. (Σθλζφωνο επικοινωνίασ: 210-3402514) 
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ΑΡΘΡΟ 4ο 
Για να γίνει όποιοσ επικυμεί δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία πρζπει : 

 Να μθν οφείλει ςτο Διμο, προςκομίηοντασ για τον λόγο αυτό βεβαίωςθ περί μθ οφειλισ από τθ 
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν του Διμου. 

 Να προςκομίςει πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι 
είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ (φορολογικι ενθμερότθτα). 

 Να προςκομίςει πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι 
είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

 Να προςκομίςει γραμμάτιο παρακατακζςεωσ του Σ.Π. & Δ. ι εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα Σράπεηασ ποςοφ ίςου με το 2% τθσ υπολογιςμζνθσ ςυμβατικισ 
εκποιοφμενθσ ποςότθτασ. Τπολογίηεται να είναι:  

              1.000 lt Χ 0,35€ =350€  
  Η ελάχιςτθ τιμι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ορίηεται ςτο ποςό των 50€.    

 Να προςκομίςει Πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι: 1) δεν ζχει κθρυχκεί ςε 
πτϊχευςθ, 2) δεν ζχει κατατεκεί αίτθςθ ςτο Πρωτοδικείο να κθρυχκεί ςε πτϊχευςθ. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από Δθμόςια Αρχι 
ότι δεν τελεί ςε εκκακάριςθ ι παφςθ των εργαςιϊν. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από Δθμόςια Αρχι 
ότι δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα που να αφορά επαγγελματικό παράπτωμα. 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου  του φυςικοφ 
προςϊπου ι των εκπροςϊπων των νομικϊν προςϊπων, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει 
καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ.  

 Να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από 
Δθμόςια Αρχι για τθν δυνατότθτα απορρόφθςθσ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των 
χρθςιμοποιθμζνων μαγειρικϊν ελαίων και λιπϊν. 

 Να διακζτει Άδεια ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων από τθν 
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ ι όμορων Διοικιςεων (άρκρο 8, παράγραφοσ 1 τθσ ΚΤΑ 
Η.Π.50910/2727/2003) για τισ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα και με τον κωδικό 
αποβλιτων για τον οποίο θ επιχείρθςθ κα ςυμμετζχει ςτθ Δθμοπραςία ι και Άδεια προςωρινισ 
αποκικευςθσ ι/και μεταφόρτωςθσ ι/και αξιοποίθςθσ ι/και διάκεςθσ μθ επικίνδυνων αποβλιτων, 
για τισ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα και με τον κωδικό αποβλιτων για τον 
οποίο θ επιχείρθςθ κα ςυμμετζχει ςτθ Δθμοπραςία.  

 Ο αναδειχκθςόμενοσ τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι ο 
οποίοσ κα υπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ,κακιςτάμενοσ αλλθλεγγφωσ και εισ 
ολόκλθρον υπεφκυνοσ μετά του πλειοδότθ για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.  
Αξιόχρεοι εγγυθτζσ χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν απόλυτθ και ανζλεγκτθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ, 
ιδιοκτιτεσ ακίνθτθσ περιουςίασ που επιδεικνφουν ςτθν Επιτροπι, εφόςον τουσ ηθτθκεί τίτλουσ 
ιδιοκτθςίασ που ςυνοδεφονται με πρόςφατα πιςτοποιθτικά α) μεταγραφισ, β) ιδιοκτθςίασ, 
γ)βαρϊν, δ) διεκδικιςεων. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από Δθμόςια Αρχι 
του αξιόχρεου εγγυθτι ότι γνωρίηει και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ τουσ όρουσ αυτισ.  

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Ο Πλειοδότθσ εάν διακζτει μόνο Άδεια ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων, 
υποχρεοφται να παράςχει ςτο Διμο πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ από αδειοδοτθμζνθ επιχείρθςθ 
αξιοποίθςθσ αποβλιτων για το ςφνολο των χρθςιμοποιθμζνων μαγειρικϊν ελαίων και λιπϊν που 
παραλαμβάνει.  
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Σο πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ πρζπει να ςυνοδεφεται από αντίγραφο τθσ  Άδειασ αξιοποίθςθσ 
αποβλιτων τθσ επιχείρθςθσ-αποδζκτθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ των εκποιοφμενων μαγειρικϊν ελαίων και λιπϊν  ορίηεται το ποςό των 
τριάντα πζντε λεπτϊν του € (0,35) ανά κιλό   μαγειρικϊν ελαίων και λιπϊν.   
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Σο χρθματικό ποςό που αντιςτοιχεί ςτα εκποιοφμενα μαγειρικά ζλαια και λίπθ,  καταβάλλεται 
υποχρεωτικά εντόσ του πρϊτου πενκθμζρου κάκε μινα ςτο Σαμείο του Διμου για τθν ποςότθτα 
εκποίθςθσ του προθγοφμενου μινα με τθν κατάκεςθ των νομίμων  παραςτατικϊν  (ηυγολόγια, δελτία 
παραλαβισ κ.λ.π.) που αποδεικνφουν τθν εκποιοφμενθ ποςότθτα και δεν επιτρζπεται για τθν απόδειξθ τθσ 
καταβολισ κανζνα άλλο αποδεικτικό μζςο, οφτε αυτόσ ακόμα ο όρκοσ. Σο ποςό κα πιςτωκεί ςτον Κ.Α. 
1122.001 προχπολογιςμοφ 2020 (εκποίθςθ άλλων κινθτϊν πραγμάτων).  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Η εγγφθςθ για τθν ςυμμετοχι ορίηεται ςε 2% επί τθσ εκποιοφμενθσ αξίασ όπωσ αναλφεται ςτο άρκρο 4 τθσ 
παροφςθσ. Η εγγυθτικι αυτι επιςτολι αντικακίςταται μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με άλλθ καλισ 
εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου ςε ποςοςτό 5% επί του επιτευχκθςόμενου και ςυμβατικοφ ποςοφ επί τθσ 
προχπολογιηόμενθσ ςυνολικισ ποςότθτασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο   
Η παροφςα διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί τουλάχιςτον 10 (δζκα) θμζρεσ προ τθσ διενζργειασ τθσ δια 
τοιχοκολλιςεωσ ςτθν εξϊπορτα του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ, περίλθψθ δε τθσ παροφςθσ κα 
δθμοςιευκεί ςε 2 (δφο) εφθμερίδεσ τθσ πόλθσ για 10 (δζκα) θμζρεσ προ τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Η δθμοπραςία είναι φανερι και προφορικι, δφναται δε να ςυνεχίηεται και πζραν τθσ ϊρασ που ορίηει θ 
διακιρυξθ, εφ’ όςον εξακολουκοφν, άνευ διακοπισ,  οι  προςφορζσ. Περί τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δθμοπραςίασ 
και πζραν τθσ οριηόμενθσ ϊρασ αποφαςίηει θ οικεία επιτροπι, απόφαςθ τθσ οποίασ καταχωρείται ςτα 
πρακτικά. 
Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτα πρακτικά κατά ςειρά εκφωνιςεωσ μετά του 
ονοματεπωνφμου του πλειοδότου. Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον εκάςτοτε πλειοδοτοφντα, θ 
δζςμευςθ δε αυτι μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακολοφκουσ και επιβαρφνει 
οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται: 1) εάν δεν παρουςιαςκεί πλειοδότθσ, 2) με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου, όταν α) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ ο τελευταίοσ πλειοδότθσ αρνθκεί να 
υπογράψει τα πρακτικά και β) όταν μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του 
αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ τθσ διοικθτικισ αρχισ δεν προςζλκει εμπρόκεςμα για τθν 
ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
τθν περίπτωςθ αυτι καταπίπτει υπζρ του διμου θ κατατεκείςα εγγφθςθ ςυμμετοχισ και θ δθμοπραςία 
επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ και εγγυθτοφ αυτοφ, ωσ ελάχιςτον δε όριο 
προςφοράσ ορίηεται το επ’ ονόματι αυτοφ κατακυρωκζν ποςό, δυνάμενο να μειωκεί με απόφαςθ του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου.  
Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ υπό του Δθμάρχου με τουσ ίδιουσ 
όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ 5 (πζντε) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
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Η κατακφρωςθ τθσ εκποίθςθσ γίνεται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ θ οποία κοινοποιείται εντόσ 
πενκθμζρου ςτον πλειοδοτοφντα που υποχρεοφται εντόσ 10 (δζκα) θμερϊν, κατόπιν ειδοποιιςεωσ, να 
προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
Ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να λφςει μονομερϊσ και χωρίσ ηθμία τθν ςφμβαςθ και ςτθν περίπτωςθ αυτι ο 
αγοραςτισ ειδοποιείται πριν από 3 (τρεισ) μινεσ εγγράφωσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  
Η διάρκεια τθσ   ςφμβαςθσ ιςχφει για  τρία (3) ζτθ αρχομζνθ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ, με 
δυνατότθτα παράταςθσ ενόσ (1) ζτουσ με τουσ ίδιουσ όρουσ αν και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ 
ςυμφωνιςουν από κοινοφ και κατόπιν απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
Σα ζξοδα τθσ δθμοςίευςθσ ςτισ εφθμερίδεσ τθσ αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ δθμοςίευςθσ βαρφνουν 
τον πλειοδοτοφντα. 
 
 
 
                  Αθήνα …………….2020 
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
 
 
           
ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  
    
     
 
       
 

 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
 
 
 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΕΩΡΓΑΝΣΑ 
        
 
 
                  
   

 
Η ΤΝΣΑΞΑΑ             
 
 
   
ΔΗΜΗΣΡΑ ΚΑΛΔΗ 
 
 
 

 


