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Έρνληαο ππόςε 

 

 Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 201 ηνπ Ν. 3463/2006 πεξί θπξώζεσο Γ.Κ.Κ. ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81 Π.Γ. «πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ 

δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δηά εθπνίεζε ή κίζζσζε πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»  

 Τνλ Νόκν 2939/2001 (ΦΔΚ Α΄179/06-08-2001) “Σπζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ – Ίδξπζε Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

Σπζθεπαζηώλ θαη Άιισλ Πξντόλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ.Σ.Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο”  

 Τνλ Νόκν 3854/2010 (ΦΔΚ 94 Α) «Τξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ θαη ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο Σπζθεπαζηώλ θαη Άιισλ Πξντόλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ.Σ.Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

  Toλ N. 4042/2012 πνηληθή πξνζηαζία πεξηβάιινληνο - ελαξκόληζε κε ηελ νδεγία 2008/99/ΔΚ      

πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ελαξκόληζε κε ηελ νδεγία 2008/98/ΔΚ       

ξύζκηζε ζεκάησλ ΥΠ.ΠΔ.Κ.Α. (ΦΔΚ Α/24/2012).  

 Τελ αξηζ.2134/20.12.2018 απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ αθνξά έγθξηζε γηα  
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α. Τε δηελέξγεηα  πξνθνξηθνύ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ  αλάδεημεο αλαδόρνπ αγνξάο ηνπ 

πξνο εθπνίεζε ραξηηνύ  αλαθύθισζεο. 

β. Τνλ νξηζκό ηξηκεινύο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο – επίβιεςεο  κεηά ησλ    

αλαπιεξσκαηηθώλ .   

 γ. Τε δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ Τύπν. 

     Σηελ ρώξα καο δελ πθίζηαηαη εγθεθξηκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

ραξηηνύ πνπ δελ είλαη ζε ζπζθεπαζία. Ωο εθ ηνύηνπ, ν Γήκνο νξγαλώλεη κε δηθά ηνπ κέζα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπιιερζέληνο ραξηηνύ πνπ πξνέξρεηαη από ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ  θαη 

από δεκόζηεο/ηδησηηθέο Υπεξεζίεο θαη  ηα  πξνσζεί  ζε εηαηξεία αλαθύθισζεο  ραξηηνύ. 

     Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα ζε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

λα αλαζηείιεη ή λα δηαθόςεη ηελ ζύκβαζε. 

                            ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ 
 

Φαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία πνπ αθνξά ηελ 
αλάδεημε αλαδόρνπ αγνξάο ηνπ πξνο εθπνίεζε ραξηηνύ αλαθύθισζεο  
 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο όπσο νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.1 Π.Γ. 

270/81 ζηα γξαθεία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, νδόο Ληνζίσλ 22,  4νο όξνθνο ηελ 

……………………..εκέξα …………….………. θαη ώξα ……………… Θα γίλεη κε θαλεξέο πιεηνδνηηθέο 

πξνζθνξέο θαη κε ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο, απηή πνπ θαζνξίδεη ην άξζξν 2 ηεο παξνύζεο. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΙΜΗ ΔΚΚΙΝΗΗ -ΣΔΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο εθπνηνύκελνπ  ραξηηνύ  γηα αλαθύθισζε νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ 

πελήληα επξώ (50,00 €) αλά ηόλν. Καηά ηελ πιεηνδνζία, ε πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή πξνζθνξά 

ησλ ζπκκεηερόλησλ πξέπεη λα είλαη αλώηεξε επί ηεο ηηκήο εθθίλεζεο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) επξώ.  

Η ηηκή δύλαηαη λα αλαπξνζαξκόδεηαη ,ζύκθσλα κε ηελ αλά έηνο ηξέρνπζα ηηκή ,ύζηεξα από 

εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο – Αλαθύθισζεο  θαη απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 

 
 Η δεκνπξαζία αθνξά ηελ εθπνίεζε ραξηηνύ (κε απνξξίκκαηα κέρξη 2% ) πξνο αλαθύθισζε.  

Τν εθπνηνύκελν ραξηί πξνέξρεηαη  από  ηελ  δηαρείξηζε ησλ θάδσλ αλαθύθισζεο πνπ 

ππνρξενύηαη  λα παξέρεη  ν αλάδνρνο  ζηνλ Γήκν, από θώδσλεο ζπιινγήο ραξηηνύ, 

απνξξηκκαηνθηβώηηα (container) θ.ι.π.  πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ή ζα ηνπνζεηεζνύλ  ζε 

ζρνιεία, λνζνθνκεία, δεκόζηεο/ηδησηηθέο Υπεξεζίεο, εηαηξείεο θ.ι.π.  

 Οη  θάδνη αλαθύθισζεο πνπ πξόθεηηαη λα δηαηεζνύλ από ηνλ αλάδνρν ζα είλαη :  

  α) ράξηηλνη θάδνη εζσηεξηθνύ ρώξνπ (1.500 ηεκάρηα) .Η πνζόηεηα απηή ελδέρεηαη  

     λα απμεζεί έσο 40% αλάινγα κε ηεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

  β) πιαζηηθνί ηξνρήιαηνη θάδνη κε εηδηθό θαπάθη θίηξηλνπ ρξώκαηνο θαη κε ζπξίδα γηα ηελ 

ππνδνρή ραξηηνύ  ρσξεηηθόηεηαο 1.100lt (50 ηεκάρηα).   Η πνζόηεηα  απηή ελδέρεηαη λα 

απμεζεί έσο 40% αλάινγα κε ηεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

 

 Η ζπγθνκηδή ηνπ ραξηηνύ ζα γίλεηαη από ηελ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο – Αλαθύθισζεο  κε ίδηα κέζα θαη 

ζα κεηαθέξεηαη ζε ρώξν πνπ ζα ππνδείμεη ν αλάδνρνο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.    

 Ο πιεηνδόηεο ή ε ζπλεξγαδόκελε κνλάδα δηαρείξηζεο θαη παξαγσγήο ζα έρεη πηζηνπνηεηηθό 

θαηά ISO 9001 (δηαρείξηζε πνηόηεηαο), 14001 (δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο) θαη ελώ 

επηζπκεηό ζα είλαη ε εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO 18001 (δηαρείξηζε πγείαο & αζθάιεηαο ζηελ 

εξγαζία) θαη  ζα παξαιακβάλεη  κε δηθά ηνπ κέζα ηηο πνζόηεηεο αλαθπθιώζηκνπ ραξηηνύ 

από ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν  ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηξηκειή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο – 

επίβιεςεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ . 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΣΡΑ: 

1. Αλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη από ππαηηηόηεηά ηνπ ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ, από ην εθπνηνύκελν 

ραξηί αλαθύθισζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα, πέξαλ ησλ δέθα εκεξώλ (άξζξν 8), ζα θαηαπίπηεη 

ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηά ην κέξνο ηνπ πνζνύ γηα ην νπνίν ν Αλάδνρνο είλαη 

ππεξήκεξνο θαη επηπξνζζέησο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ θαηαβνιή δέθα (10) επξώ γηα θάζε 

εκέξα θαζπζηέξεζεο. 
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2. Σε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη από ππαηηηόηεηά ηνπ ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ 

πεξηζζόηεξν από ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηόηε ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί 

έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

3. Σε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο ηεο εθπνίεζεο πνπ ζα νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ ή ζε 

αλσηέξα βία ε πξνζεζκία ζα παξαηείλεηαη ζε ηόζν ρξόλν, όζν ζα δηαξθεί ην εκπόδην απηό. Σηνλ 

αλάδνρν γηα απηή ηελ θαζπζηέξεζε δελ ζα επηβάιιεηαη νπνηαδήπνηε θύξσζε από ην Γήκν. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη γηα  δύν (2) έηε, 

αξρνκέλε από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, κε ηίκεκα όπσο απηό νξίδεηαη ζην άξζξν 2, 

κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ελόο (1) έηνπο  κε ηνπο ίδηνπο όξνπο, αλ θαη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε 

ζπκθσλήζνπλ από θνηλνύ θαη θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Η γιώζζα ππνβνιήο όισλ ησλ πηζηνπνηεηηθώλ θαη εγγξάθσλ πνπ πξέπεη λα 

ππνβιεζνύλ ζα είλαη ε Διιεληθή. 

Γηα λα γίλεη, όπνηνο επηζπκεί, δεθηόο ζην δηαγσληζκό πξέπεη: λα πξνζθνκίζεη έγγξαθν ζην νπνίν ζα 

θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη από ηνπο λόκνπο ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο (Άξζξν 7 ηεο ΥΑ 11389/93). Δάλ 

πξόθεηηαη γηα εηαηξεία, βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ κε πηζηνπνηεηηθό κεηαβνιώλ θαη αληίγξαθα 

ησλ αλαθεξνκέλσλ ζε απηό εγγξάθσλ, θαηαζηαηηθώλ θιπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ν λόκηκνο 

εθπξόζσπόο ηεο θαζώο θαη θσηναληίγξαθα ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο. Σύκθσλα κε ην άξζξν 

3 παξ.2 Π.Γ. 270/81 ν αλαδεηρζείο σο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν 

εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαζηζηάκελνο αιιειέγγπνο θαη θαζ’  

νινθιεξίαλ ππεύζπλνο κεη’ απηνύ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο.  

ΗΜΔΙΧΗ:  Αμηόρξενη εγγπεηέο ραξαθηεξίδνληαη, ζύκθσλα κε ηελ απόιπηε θαη αλεμέιεγθηε 

θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, ηδηνθηήηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή Βηνκήραλνη ή Έκπνξνη ή Βηνηέρλεο ή γεληθά 

επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ γξαθηεί ζε Δπαγγεικαηηθά Σσκαηεία, επηδεηθλύνληαο ζηελ Δπηηξνπή εθ’ 

όζνλ ηνπο δεηεζεί, ζπκβόιαηα ή ηίηινπο ηδηνθηεζίαο πνπ λα ζπλνδεύνληαη κε πξόζθαηα 

πηζηνπνηεηηθά α. κεηαγξαθήο β. ηδηνθηεζίαο γ. βαξώλ θαη δ. κε δηεθδηθήζεσο.  
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α) Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

1.  Απνθιείνληαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό, όζνη νθείινπλ ζην Γήκν Αζελαίσλ. 

2. Οθείινπλ λα  πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο ηνπ Τκήκαηνο Τακεηαθήο Γηαρείξηζεο 

ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ ηνπ Γήκνπ. 

3. Οθείινπλ λα  πξνζθνκίζνπλ  πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα αξρή από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα). 

4. Οθείινπλ λα  πξνζθνκίζνπλ  πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ππαγσγήο ζε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο 

θαη πεξί κε  αηηήζεσο ζε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο. 

5. Οθείινπλ λα  πξνζθνκίζνπλ  πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα αξρή από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ (αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα). 

(Σα δηθαηνινγεηηθά 2,3,5  ζα πξνζθνκίζνπλ ηόζν ν ζπκκεηέρσλ όζν θαη ν εγγπεηήο) 

6. Οθείινπλ λα  πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθό από ην αξκόδην Πξσηνδηθείν όηη: 1) δελ έρεη  

θεξπρζεί ζε πηώρεπζε, 2) δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε ζην Πξσηνδηθείν λα θεξπρζεί ζε 

Πηώρεπζε. 

7. Οθείινπλ λα  πξνζθνκίζνπλ  ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα 

αδίθεκα πνπ λα αθνξά επαγγεικαηηθό παξάπησκα. 

8.Οη ππνρξεώζεηο θαη νη απαγνξεύζεηο ηζρύνπλ, αλ ν αλάδνρνο είλαη θνηλνπξαμία, γηα όια ηα κέιε ηεο 

θνηλνπξαμίαο (άξζξν 46 ηνπ Ν.4281/2014). 

9. Οθείινπλ λα  πξνζθνκίζνπλ  ππεύζπλε δήισζε όηη έιαβε ππόςε ηνπ ηηο ππνρξεώζεηο ζρεηηθά κε 

ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο πνπ ηζρύνπλ ζηνλ ηόπν 

όπνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζύκβαζε θαη ζα αλαθέξεηαη ε αθξηβήο δηαρείξηζε  ηνπ εθπνηνύκελνπ 

ραξηηνύ  (ηξόπνο θαη ηόπνο). 

10. Οθείινπλ λα  πξνζθνκίζνπλ  Άδεηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ε νπνία ρνξεγείηαη από ην 

Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο , ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο 

εθπνηνύκελνπ ραξηηνύ.  

11. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ  

θπζηθνύ     πξνζώπνπ ή ησλ εθπξνζώπσλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη 

δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο. 
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12.Γελ ηεινύλ ζε απνθιεηζκό από δηαγσληζκνύο  ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε βάζε 

ακεηάθιεηε απόθαζε, πξνζθνκίδνληαο ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα βεβαηνύληαη ηα αλσηέξσ.  

Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξόλν, ην ζηνηρείν ηνύην ιακβάλεηαη ππ' όςηλ 

γηα ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο κόλν γηα ην ρξνληθό ηνύην δηάζηεκα. 

13. Γήισζε όηη ζα είλαη ζε ζέζε, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

παξάζρεη θάζε δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη 

δειώζεηο πνπ έρεη θαηαζέζεη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππα ή θσηναληίγξαθα γηα έιεγρν ζύκθσλα κε ην άξζξν 

168§1 ηνπ Ν. 4281/2014. 

14.Οθείινπλ λα  πξνζθνκίζνπλ  πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, ε βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο 

από αξκόδηα δεκόζηα αξρή πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

15.Οθείινπλ λα  πξνζθνκίζνπλ  ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 γηα ηε δπλαηόηεηα 

απνξξόθεζεο ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ηνπ εθπνηνύκελνπ ραξηηνύ από ηνλ πιεηνδνηνύληα πνπ 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 500 ηόλσλ αλά έηνο. 

16. Οθείινπλ λα  πξνζθνκίζνπλ  γξακκάηην ηνπ Σ.Π.&Γ. ή εγγπεηηθή επηζηνιή 

αλαγλσξηζκέλε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πνζνύ ίζνπ κε ην 2% ηεο πξνβιεπόκελεο 

ζπκβαηηθήο εθπνηνύκελεο αμίαο (2 έηε x 500 ηόλνπο x 50 €/ηόλν) =50.000*2%= 

1000€. (Τπνινγίδνπκε ελδεηθηηθή πνζόηεηα). Δγγπεηηθή κε ην ίδην πνζόλ ζα πξέπεη λα 

θαηαηεζεί θαη από ηνλ εγγπεηή. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο  (πκκεηνρήο – Δθηέιεζεο ηνπ 

αλαδόρνπ θαη ηνπ εγγπεηή) ζα θαηαηίζεληαη ζε πξσηόηππα.  

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκό ζα ππνβάινπλ ππεύζπλε δήισζε όηη νη ίδηνη ή 

νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπο δεζκεύνληαη ζε όια ηα ζηάδηα πνπ ζα πξνεγεζνύλ ηεο θαηαθύξσζεο ηεο 

ζύκβαζεο, δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη όηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κελ 

ελεξγνύλ θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε 

απηήο. 

Μλεία ηεο ππνρξεώζεσο απηήο ζα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηε ζύκβαζε. 

17.Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί, κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, παξάβαζε ησλ     

ππνρξεώζεσλ ηνπ αλσηέξσ ζπκβαηηθνύ όξνπ εθ κέξνπο ηνπ αλαδόρνπ ή ησλ λνκίκσλ  

εθπξνζώπσλ ηνπ, ν αλάδνρνο ζα θεξύζζεηαη έθπησηνο, θαη ζα ηνπ ππνβιεζνύλ νη λόκηκεο θπξώζεηο. 
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18. Δθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό όρη κε ην λόκηκν εθπξόζσπν βάζεη   

θαηαζηαηηθνύ αιιά κε εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά βεβαίσζε 

εθπξνζώπεζεο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην θαηαζηαηηθό βεβαησκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν ή 

από όπνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

19. Υπεύζπλε δήισζε (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986) ηνπ ζπκκεηέρνληα (θπζηθνύ πξνζώπνπ ή 

ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία), πνπ λα αλαγξάθεη όηη: 

 Έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη ηνπ όξνπο απηήο πιήξσο 

θαη αλεπηθύιαθηα ( ηζρύεη θαη γηα ηνλ εγγπεηή ζε μερσξηζηό έληππν ν νπνίνο ζα αλαθέξεη 

ηελ απνδνρή ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό). 

 Γελ ππήξμε έλνρνο ζνβαξνύ επαγγεικαηηθνύ παξαπηώκαηνο ην νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δύλαηαη λα δηαπηζηώζεη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν (ηζρύεη θαη γηα ηνλ εγγπεηή ζε μερσξηζηό 

έληππν). 

 Γελ είλαη έλνρνο ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ ηνπ δεηνύληαη κε ηελ 

παξνύζα ( ηζρύεη θαη γηα ηνλ εγγπεηή ζε μερσξηζηό έληππν ,o νπνίνο ζα θαηαζέζεη θαη 

θσηναληίγξαθν  ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο). 

 

β) Οη αιινδαπνί 

1.  Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 

2. Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηώζεηο 1 έσο θαη 13 

ηνπ εδαθίνπ α ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

3. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο Αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα 

Μεηξώα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακνπο επαγγεικαηηθνύο θαηαιόγνπο 

Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ α) θαη β) εθηόο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ 

ή ηνπ ηζνδύλακνπ πξνο ηνύην εγγξάθνπ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο κε εθπξνζώπνπο ηνπο ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε 

εθπξνζώπεζεο. 
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Δάλ ζε θάπνηα ρώξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο 

παξαπάλσ πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ 

γίλεηαη ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρώξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ λόκν έλνξθε δήισζε, απηή 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεύζπλε δήισζε. 

ΗΜΔΙΧΗ: Με ην άξζξ. 1, παξ.2 ηνπ Ν.4250/14 από 26.06.2014 έρεη θαηαξγεζεί ε ππνρξέσζε 

ππνβνιήο πξσηνηύπσλ εγγξάθσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ απηώλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

ησλ δεκόζησλ ζπκβάζεσλ, ε νπνία πξνβιεπόηαλ από ζρεηηθέο εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο απηέο γηα ηηο πξνκήζεηεο- ππεξεζίεο ησλ ΟΤΑ. 

Οη δειώζεηο ππέρνπλ ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ λ.1599/1986 (Α' 75), ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζώπνπ πνπ ππνβάιιεη ηε δήισζε. Η σο άλσ δήισζε, 

αλεμάξηεηα από ηελ αλαγξαθόκελε ζε απηήλ εκεξνκελία, απνθηά βεβαία ρξνλνινγία κε ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αηηήζεσο ζπκκεηνρήο ηηο νπνίεο ζπλνδεύεη. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα θαη ε δέζκεπζε απηή 

κεηαβηβάδεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο, ν ηειεπηαίνο ησλ νπνίσλ είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ κέρξη λα ηνπ γλσζηνπνηεζεί ε νινθιήξσζε ηεο πξνβιεπόκελεο 

από ην Νόκν εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο, νπόηε θαζίζηαηαη νξηζηηθόο αλάδνρνο. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Τν πνζό από ηελ παξαιαβή ηνπ εθπνηνύκελνπ ραξηηνύ θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά εληόο ηνπ 

πξώηνπ εηθνζαεκέξνπ θάζε κήλα ζην Τακείν ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πνζόηεηα παξαιαβήο ηνπ 

πξνεγνύκελνπ κήλα κε ηελ θαηάζεζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ (δπγνιόγηα - δειηία παξαιαβήο 

θ.ιπ.) θαη δελ επηηξέπεηαη γηα ηελ απόδεημε ηεο θαηαβνιήο θαλέλα άιιν απνδεηθηηθό κέζν, νύηε απηόο 

αθόκα ν όξθνο. Τν πνζό ζα πηζησζεί ζηνλ Κ.Α.122.002 «έζνδα από εθπνίεζε ραξηηνύ 

αλαθύθισζεο». 

ΑΡΘΡΟ 9 

Η εγγύεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή νξίδεηαη ζε 2% επί ηεο εθπνηνύκελεο αμίαο. Η εγγπεηηθή απηή 

επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο Τξάπεδαο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα ή Γξακκάηην ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείσλ πνζνύ ίζνπ ζε πνζνζηό 5% επί ηνπ επηηεπρζεζόκελνπ θαη ζπκβαηηθνύ πνζνύ/ηόλν γηα 

δύν(2) έηε κε πεληαθόζηνπο ηόλνπο (500) αλά έηνο . 
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 
1. Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δύλαηαη δε λα ζπλερίδεηαη θαη πέξαλ ηεο ώξαο πνπ 

νξίδεη ε δηαθήξπμε, εθ' όζνλ εμαθνινπζνύλ, άλεπ δηαθνπήο, νη πξνζθνξέο. Πεξί ηεο ζπλέρηζεο 

ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε νηθεία επηηξνπή, Απόθαζε 

-Γλσκνδόηεζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 

2. Η επηηξνπή δεκνπξαζίαο παξαιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε θάθειν, ζην εμώθπιιν ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο/επσλπκία εηαηξίαο, επθξηλώο, θαη θαηαρσξεί ζην πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαηά ζεηξά πξνζέιεπζεο. 

3.  Σηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή κνλνγξάθεη έλα πξνο έλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ειέγρεη ηελ πιεξόηεηα 

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. Η ηπρόλ απόθαζε ηεο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξόκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεκνπξαζία, σο κε πιεξώληαο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 

4.  Αθνινύζσο  o δηαγσληζκόο ζπλερίδεηαη δηα πξνθνξηθήο πιεηνδνζίαο κέρξη αλαδείμεσο ηνπ 

ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε κόλνλ ,κεηαμύ εθείλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη λνκίκσο όια ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά . 

5. Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο, ην πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ππνγξάθεηαη από ηα   

κέιε ηεο επηηξνπήο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή απηνύ. (Τπελζπκίδνπκε όηη ε 

πιεηνδνηηθή πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλώηεξε από ηελ ηηκή  εθθίλεζεο θαηά έλα(1) 

επξώ.) 

6. Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ 

νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε 

πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο 

αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

ΑΡΘΡΟ 11                                                       

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

α) Δάλ δελ παξνπζηαζζεί πιεηνδόηεο ή εάλ νπδείο από ηνπο εκθαληζζέληεο θαηαζέζεη ην ζύλνιν ησλ 

απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ώζηε θαλείο λα κελ πεξάζεη ζην δεύηεξν ζηάδην ηεο δεκνπξαζίαο 

ήηνη ζηελ πιεηνδνηηθή δηαδηθαζία. 

β) κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηηο θάησζη πεξηπηώζεηο: i) αλ ην απνηέιεζκα απηήο δελ 

εγθξηζεί από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή 

ζθάικαηνο πεξί ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, ii) εάλ, κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο αλ 

ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά απηήο, iii) εάλ, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 
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ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο ηεο 

δηνηθεηηθήο αξρήο δελ πξνζέιζεη εκπξόζεζκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Σηηο ππό β πεξηπηώζεηο, ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ  

εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζην δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην θαηαθπξσζέλ ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε 

πνζό, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

4. Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ππό ηνπ Γεκάξρνπ κε 

ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο 5 (πέληε) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο. Η  επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη επί ηε βάζε ηεο δνζείζαο ηειεπηαίαο 

πξνζθνξάο θαηά ηελ πξνεγνύκελε  δεκνπξαζία.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

ΔΝΣΑΔΙ 

1. Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο δηαγσληζκνύ ππνβάιινληαη ελώπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ δεκνζηεύζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη πέληε εξγάζηκεο κέξεο 

πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο. 

2.  Οη επί ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο ηελ ίδηα εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο θαη κόλν από εθείλνπο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην δηαγσληζκό ή απνθιείζηεθαλ από απηόλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα 

ιόγνπο πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκόδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνύ ππεξεζία. 

2α. Οη ελζηάζεηο πξσηνθνιινύληαη θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξόλ ζηε δηελεξγήζαζα ην 

δηαγσληζκό Δπηηξνπή, ε νπνία γλσκνδνηεί απ απηώλ.  

2β.   Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξν ηεο εγθξίζεσο ή κε ηνπ 

απνηειέζκαηνο θαη ησλ πξαθηηθώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ –ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 
 

   Αλ ν πιεηνδόηεο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά θαιείηαη από ηνλ πξόεδξν ηεο 

επηηξνπήο λα ζπκκνξθσζεί εηδάιισο ν δηαγσληζκόο επαλαιακβάλεηαη κεηά από απόθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ, 

σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ  πνζόλ, 

δπλάκελσλ λα κεησζεί δηά απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
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   Η θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο γίλεηαη κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή κεηά από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 270/81, ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη ,επί απνδείμεη, εληόο πελζεκέξνπ ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε .Ο ηειεπηαίνο 

ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα εκεξώλ από ηεο αλσηέξσ θνηλνπνηήζεσο πξνζέιζεη κεηά 

ηνπ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή Σύκβαζεο άιισο ε θαηαηεζείζα εγγύεζε ζα θαηαπίπηεη 

ππέξ ηνπ Γήκνπ άλεπ δηθαζηηθήο παξεκβάζεσο θαη ζα ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε 

βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, ελερόκελσλ ακθνηέξσλ δηα ηελ επί 

έιιαηνλ δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από ηεο πξνεγνύκελεο απηήο . 

     Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο, νπδέλ δηθαίσκα απνθηά πξνο απνδεκίσζε από ηελ κε έγθξηζε 

ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Γήκνπ ή ηελ κε έγθξηζε ησλ 

απνθάζεσλ απηώλ από ην Γεληθό Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο ή από 

ηπρώλ θαζπζηέξεζε ηεο έγθξηζεο απηώλ .  

   

 ΑΡΘΡΟ 14 

ΛΤΗ ΤΜΒΑΔΧ 

 
Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα ιύζεη κνλνκεξώο θαη ρσξίο δεκία ηελ ζύκβαζε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή 

ν αγνξαζηήο εηδνπνηείηαη πξηλ από ηξεηο (3) κήλεο εγγξάθσο.  

ΑΡΘΡΟ 15 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)  εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

Πεξίιεςε ηεο δηαθεξύμεσο δύλαηαη λα δεκνζηεύεηαη, εθόζνλ ήζειε απνθαζίζεη ηνύην ην Γεκνηηθό 

Σπκβνύιην, ιόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δεκνπξαζίαο, θαη δηα κίαο ησλ 

εθεκεξίδσλ ηεο πόιεσο ή ηνπ λνκνύ, δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο πξν ηεο δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο, θαζώο θαη εηο κίαλ ησλ εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ Αζελώλ. Τα έμνδα δεκνζίεπζεο 

βαξύλνπλ ηνλ πιεηνδόηε θαη εμνθινύληαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο γηα ηε δεκνπξαζία ρνξεγνύληαη από ηε Γ/λζε Καζαξηόηεηαο- 

Αλαθύθισζεο  κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο, θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο                                                    Ο           

                       ΓΗΜΑΡΥΟ   

 

                                                      

ΜΠΡΟΤΛΙΑ ΓΔΧΡΓΙΟ                                 
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