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«ΑΞΝΠΟΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ  
ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΡΔΙΝΠ ΘΘΙΝ ΕΥΖΠ (ΝΡΘΕ) » 

 
 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ 

 
 
            Έρνληαο ππόςε:  
 

 Τν Π.Γ 270/1981 «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη 
ησλ φξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζηψλ δηά εθπνίεζε ή εθκίζζσζε 
πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ».  

 Τν Π.Γ.116/2004(ΦΔΚ81Α) «κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο 
ηνπο (ΟΤΚΕ)».   

 Τελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 199 ηνπ Ν. 3463/2006 ζρεηηθή κε ηελ 
εθπνίεζε θηλεηψλ πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ.  

 Τν Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».  

 Νφκνο 2939/2001 (ΦΔΚ Α΄179/06-08-2001) “Σπζθεπαζίεο θαη 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ – 
Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Σπζθεπαζηψλ 
θαη Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ.Σ.Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο”  

 Νφκνο 3854/2010 (ΦΔΚ 94 Α) «Τξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαη ηνλ 
Δζληθφ Οξγαληζκφ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Σπζθεπαζηψλ θαη Άιισλ 
Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ.Σ.Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

 To N. 4042/2012 πνηληθή πξνζηαζία πεξηβάιινληνο - ελαξκφληζε κε 
ηελ νδεγία 2008/99/ΔΚ – πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 
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απνβιήησλ, ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2008/98/ΔΚ ξχζκηζε ζεκάησλ 
ΥΠ.ΠΔ.Κ.Α. (ΦΔΚ Α/24/2012). 
 

 ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΔΚ Β΄791/30-06-2006) Έγθξηζε γεληθψλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππφ αξηζκφ. 13588/725 θνηλήο ππνπξγηθήο 
απφθαζεο «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ 
απνβιήησλ θιπ.» (Β΄383) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7 παξ.1) ηεο νδεγίαο 91/156/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 18εο 
Μαξηίνπ 1991».  

 KYA 41624/2057/E103 (ΦΔΚ 1625Β/11-10-2010) Μέηξα, φξνη θαη 
πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθψλ 
ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
νδεγηψλ, 2006/66/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ηνπο 
ζπζζσξεπηέο θαη ηα απφβιεηα ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ 
θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 91/157 ΔΟΚ θαη 2008/103/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο νδεγίαο 2006/66/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ηνπο 
ζπζζσξεπηέο θαη ηα απφβιεηα ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ, 
φζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ 
ζηελ αγνξά ». 

 ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ Β΄ 1909/22-12-2003) «Μέηξα θαη φξνη γηα 
ηε Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο 
Σρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο» θαζψο θαη ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο 
λνκνζεζίαο. 

 ΚΥΑ 112145/2004 (ΦΔΚ 1916 Β/24-12-2004) «Ξερσξηζηή αλαγξαθή 
ηεο ρξεκαηηθήο εηζθνξάο επί ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο θαη ειαζηηθψλ 
ησλ νρεκάησλ, ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ, ηνπ 
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 
ιηπαληηθψλ ειαίσλ, εθηφο ησλ ηηκνινγίσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο 
ηειηθνχο αγνξαζηέο ρξήζηεο – επηηεδεπκαηίεο». 

 Δ.Ο.ΑΝ. αξ. πξση. νηθ. 651/18-16-2012 «Υπνρξεψζεηο επηρεηξήζεσλ 
πψιεζεο/αληηθαηάζηαζεο ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ 
νρεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ.   

 Τελ  κε  αξηζ. 1159/16-09-2019 Πξάμε Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ 
ζρεηηθά κε έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαθήξπμεο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο 
δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηηο εξγαζίεο «απφζπξζεο 
θαη δηαρείξηζεο νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ δσήο (ΟΤΚΕ)». 

 Τελ κε αξηζ. 476/30-09-2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ 
πνπ αθνξά ηνλ νξηζκφ δχν (2) Γεκνηηθψλ Σπκβνχισλ κεηά ησλ 
αλαπιεξσηψλ ηνπο σο κειψλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 
ηνπ Π.Γ. 270/81,  

 Τν  Α.Π. 158157/06-06-2019 πξαθηηθφ επηηξνπήο εθηίκεζεο ηνπ 
άξζξνπ 186 παξ. 5 ηνπ Ν. 3463/2006, 

    Τελ 729/21/09/2019 Πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθήο κε 
ηελ ζχληαμε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο  πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο 

http://www.re-battery.gr/fek/2.%20KYA%2024944-1159%20(FEK%20B'79130-6-2006).pdf
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δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηηο εξγαζίεο  «απφζπξζεο 
θαη δηαρείξηζεο νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ δσήο (ΟΤΚΕ) ». 

 
ΓΗΑΘΖΟΠΠΔΗ 

 
Ξξόρεηξε, θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία πνπ αθνξά ηελ 
αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηηο εξγαζίεο «Απόζπξζεο θαη δηαρείξηζεο νρεκάησλ 
ηέινπο θύθινπ δσήο (ΝΡΘΕ)  
 
 
ΑΟΘΟΝ 1ν: ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΡΖΠ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ 
  Ζ δεκνπξαζία είλαη πξφρεηξε, θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή. Θα δηεμαρζεί 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 270/81 ζε εθηέιεζε ηεο αξηζ. 1159/16-09-2019 
Ξξάμεο  Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο  ηνπ αξ. 1 ηνπ ΠΓ 
270/1981 ζηηο 23-12-2019 εκέξα Γεχηεξα κε ψξα έλαξμεο 10:00πκ θαη ιήμεο 10:30 
πκ 
Τφπνο ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη ε αίζνπζα ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πνπ βξίζθεηαη 
ζηνλ 4°φξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνχ κεγάξνπ ζηελ νδφ Ληνζίσλ 22.  
  

ΑΟΘΟΝ 2ν: ΡΗΚΖ ΔΘΘΗΛΖΠΖΠ -ΡΔΙΗΘΖ ΡΗΚΖ 
 Διάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο πνπ ζα θαηαβάιεη ε εηαηξεία ζηνλ Γήκν γηα θάζε 
ΟΤΚΕ ζα αλέξρεηαη ζηα εθαηόλ ζαξάληα (140) € αλά όρεκα ρσξίο ΦΞΑ  Καηά 
ηελ πιεηνδνζία ε πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ 
πξέπεη λα είλαη αλώηεξε επί ηεο ηηκήο εθθίλεζεο θαηά έλα (1) επξώ. 
 Ζ πξνζθνξά δεζκεχεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα δηάζηεκα εθαηόλ είθνζη (120) 
εκεξώλ. 
 
ΑΟΘΟΝ 3ν: ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ   
  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία έρνπλ πηζηνπνηεκέλεο  επηρεηξήζεηο ηνπ 
Ννκνχ Αηηηθήο, κέιε ηεο Δ.Γ.Ν.Δ. (Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε νρεκάησλ Διιάδνο).     
Ζ κφλε επηηξεπφκελε απφθιηζε γηα κνλάδεο εγθαηεζηεκέλεο εθηφο πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο, είλαη ν αλαθπθισηήο λα δηαζέηεη αδεηνδνηεκέλν θαη ζπκβεβιεκέλν κε ηελ 
Δ.Γ.Ο.Δ. ζεκείν ζπιινγήο εληφο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο .Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, 
ε ζχκβαζε κε ηελ ΔΓΟΔ λα πεξηιακβάλεη πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο εληφο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  
  Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλαδεηρζεζάκελνο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα 
παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ζχκθσλα κε ην Π.Γ.270 (ΦΔΚ 77/A΄/30.03.1981) 
«Πεξί θαζνξηζκνχ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ δη΄ εθπνίεζε ε 
εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ», ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα 
πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, θαζηζηάκελνο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν ππεχζπλνο 
κεηά ηνπ πιεηνδφηε γηα ηελ εθπιήξσζε  ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο. 
Απνθιείνληαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό όζνη νθείινπλ ζην Γήκν 
Αζελαίσλ ή δελ έρνπλ εηζαρζεί ζε ξύζκηζε έλαληη ησλ νθεηιώλ. 
   

Σεκείσζε: Αμηφρξενη εγγπεηέο ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ απφιπηε θαη 
αλεμέιεγθηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, ηδηνθηήηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή Βηνκήραλνη ή 
Έκπνξνη ή Βηνηέρλεο ή γεληθά επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ γξαθηεί ζε επαγγεικαηηθά 
ζσκαηεία, επηδεηθλχνληαο ζηελ Δπηηξνπή, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, ζπκβφιαηα ή ηίηινπο 
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ηδηνθηεζίαο πνπ λα ζπλνδεχνληαη κε πξφζθαηα πηζηνπνηεηηθά α. κεηαγξαθήο β. 
ηδηνθηεζίαο γ. βαξψλ θαη  δ. κε δηεθδηθήζεσο. 
 
 
ΑΟΘΟΝ4ν 

ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 
1. Οη ελδηαθεξφκελνη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαλεξή πξνθνξηθή 

πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ησλ Ν.Ρ.Θ.Ε.  έρνπλ ππνρξέσζε λα είλαη 
ζπκβεβιεκέλνη κε ηελ Δ.Γ.Ν.Δ. (Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Ορεκάησλ Διιάδαο), 
ζχκθσλα κε ην Π.Γ.116/2004 

 
2. Ζ εγθαηάζηαζε απνξξύπαλζεο λα βξίζθεηαη ζην Λνκό Αηηηθήο .  

Οη ζπκβάζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ Ο.Τ.Κ.Ε. κε ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. πεξηιακβάλνπλ 
ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο (εληφο ηεο πεξηθέξεηαο 
ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε κνλάδα απνξξχπαλζεο) πνπ ζπλήζσο παξαβιέπεηαη. Ζ 
δξαζηεξηνπνίεζε ζε δηαθνξεηηθνχο Ννκνχο αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο 
εγγχηεηαο απφ πεξηβαιινληηθήο άπνςεο ,αθνχ ππάξρεη πεξηβαιινληηθή 
επηβάξπλζε απφ ηελ κεηαθνξά εθηφο Ννκνχ Αηηηθήο, αιιά θαη ζην πεξηερφκελν 
ηεο ζχκβαζήο ηνπο κε ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. Δπηπιένλ, ε κεηαθνξά εθηφο Ννκνχ 
δεκηνπξγεί ζεκαληηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο πνιίηεο πνπ επηζπκνχλ ηελ 
επηζηξνθή ησλ νρεκάησλ ηνπο. Ζ κφλε επηηξεπφκελε απφθιηζε γηα κνλάδεο 
εγθαηεζηεκέλεο εθηφο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, είλαη ν αλαθπθισηήο λα δηαζέηεη 
αδεηνδνηεκέλν θαη ζπκβεβιεκέλν κε ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. ζεκείν ζπιινγήο εληφο ηεο 
πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

 
3. Δπηηόπηνο έιεγρνο. 

Ο επηηφπηνο έιεγρνο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα 
αλαθεξφκελα ζηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά θαη εγθξίζεηο εθαξκφδνληαη ζηελ 
πξάμε. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ ηνπ Γήκνπ. Δλδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά κπνξνχλ λα ειέγρνληαη ηα εμήο: 

 Ζ ζπλνιηθή παξαιαβή (ηεκάρηα) ΟΤΚΕ ηεο κνλάδαο απφ ηδξχζεσο ή ζε έλα 
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ δήισζε ηεο κνλάδαο σο πξνο ηεο παξαιαβέο 
ΟΤΚΕ, είλαη ρξήζηκν λα αληηπαξαβάιιεηαη κε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΓΟΔ.  

 ηα κεηξψα δηαθίλεζεο απνβιήησλ ηεο κνλάδαο σο πξνο ηελ παξαγσγή 
απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απνξξχπαλζε ΟΤΚΕ. 

 Τελ γεληθή εηθφλα ηεο εγθαηάζηαζεο σο πξνο ηελ ηήξεζε βαζηθψλ 
θαλφλσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

  Δθφζνλ ε κνλάδα απνξξχπαλζεο δελ δηαζέηεη κνλάδα ηεκαρηζκνχ 
(shredder), λα ηεξεί ηελ ππνρξέσζε λα παξαδίδεη ηα πξνο αλαθχθισζε  
απνξξππαζκέλα ΟΤΚΕ ζε shredder, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε παξαγσγή 
δεπηεξνγελνχο πξψηεο χιεο πςειήο θαζαξφηεηαο θαη πςειφ πνζνζηφ 
αλαθχθισζεο /αμηνπνίεζεο. 

 Γηα κνλάδεο ηεκαρηζκνχ (shredder), νη ζπκβάζεηο κε αδεηνδνηεκέλεο 
κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηνπ ππνιείκκαηνο ηεκαρηζκνχ ,ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ηεο 
ππνρξέσζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία (Π.Γ. 166/2004) 
γηα πνζνζηφ αμηνπνίεζεο /αλαθχθισζεο  95% θαηά κέζν βάξνο αλά φρεκα.  
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 Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ  ηεο 
πξφζιεςεο αλεμάξηεησλ εηαηξεηψλ πηζηνπνίεζεο – ειέγρνπ. Με ηνλ ηξφπν 
απηφ εμαζθαιίδεηαη επίζεο ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ε δηαθάλεηα θαη 
ακεξνιεςία ζηελ επηινγή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ. Ζ εηαηξεία πηζηνπνίεζεο ζα επηιέγεηαη απφ ην Γήκν ελψ ην 
θφζηνο γηα ηνλ έιεγρν κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ ηηο εηαηξείεο πνπ 
ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ.     

    

4. Γηα ηα νρήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο (ΟΤΚΕ) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηηο 

θαηεγνξίεο Κ1-Λ1 (δίθπθια, ηξέηιεξ, νρήκαηα κεηθηνχ βάξνπο άλσ ησλ 3,5 

ηφλσλ θ.ι.π) πνπ εμαηξνχληαη ηνπ Π.Γ.116/2004, εθφζνλ ε Γηεχζπλζε 

δηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Υιηθνχ (Γ.Γ.Γ.Υ.) δειψζεη εγγξάθσο φηη αδπλαηεί λα 

κεηάζρεη ζηελ παξαιαβή θαη εθπνίεζε ησλ σο άλσ νρεκάησλ, ν Γήκνο κπνξεί 

λα πξνβεί ζε εθπνίεζε απηψλ σο θηλεηά πξάγκαηα, κε ππνρξέσζε λα εθδνζεί 

απφ ηελ εηαηξεία Πηζηνπνηεηηθφ θαηαζηξνθήο. Ζ παξαιαβή ησλ σο άλσ 

νρεκάησλ ζα γίλεηαη κε κέζα ηεο Δηαηξείαο θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζην Γήκν ην 

πνζφ ησλ εθαηφ επξψ (100€) αλά ηφλν . 
 

5. Γελ ζα θαηαβάιιεηαη νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα απφ ηελ εηαηξεία ζηνλ Γήκν, γηα 
ηα νρήκαηα πνπ επηζηξέθνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο. 

 
6. Γηα ηα νρήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κεηά απφ ππφδεημε ηεο αζηπλνκίαο κε κέζα 

ηνπ Γήκνπ πξνο θχιαμε ζε ρψξν ηεο Δηαηξείαο  θαη αλαδεηεζνχλ απφ ηνλ 
ηδηνθηήηε πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ λνκίκσλ δηαδηθαζηψλ (Π.Γ.116/2004) 
παξαδίδνληαη ζε απηφλ εθφζνλ πξνεγνπκέλσο θαηαβιεζεί απφ ηνλ ίδην ζην 
Γήκν νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ηεο ηάμεσο ηνπ πνζνχ ησλ (100) επξψ. 

    

7. Τα πξνο θχιαμε θαη νινζρεξψο θακέλα νρήκαηα ζα κεηαθέξνληαη κε κέζα ηνπ 
Γήκνπ θαη ζα θπιάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζε ρψξν ηεο εηαηξείαο Αλαθχθισζεο, 
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ λνκίκσλ δηαδηθαζηψλ. Γηα ηα νινζρεξψο θακέλα 
νρήκαηα, δελ ζα θαηαβάιιεηαη νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα απφ ηελ εηαηξεία. 

 
8. Γηα ηα Ο.Τ.Κ.Ε. πνπ δελ πεξηέρνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο νρήκαηνο, 

δειαδή ηνλ θηλεηήξα, ηνλ θαηαιπηηθφ κεηαηξνπέα θαη ην ακάμσκα (έρεη 
απνκείλεη κφλν ην ζαζί), ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ηα παξαιάβεη, ρσξίο λα 
θαηαβάιιεη νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα. 

 

9. Τα αλσηέξσ απνηεινχλ ζπκβαηηθνχο Όξνπο. 
 

10. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο ,ζηελ ηειηθή ηηκή, ζα γίλεηαη ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ 
εληφο πξψηνπ δεθαεκέξνπ (10) ηνπ επφκελνπ κήλα  ηεο παξάδνζεο,  γηα 
ηελ πνζφηεηα ηεο εθπνίεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, θαη ζχκθσλα κε ην 
νηθείν πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο εθηίκεζεο ησλ εθπνηνχκελσλ εηδψλ .   
Τν πνζφ ζα πηζησζεί ζηνλ Θ.Α 1699.012 «πεξηζπιινγή νρεκάησλ». 
  

 

                                        

ΑΟΘΟΝ 5ν 
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  ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
  Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη 
γηα δπν (2) έηε, αξρφκελε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κε ηίκεκα φπσο 
απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο (1) έηνπο εάλ θαη 
εθφζνλ θαη ηα δχν κέξε ην επηζπκνχλ θαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ. Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ζα αληηθαηαζηαζεί κε άιιε ηδίνπ πνζνχ 
δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο. 
 
 ΑΟΘΟΝ 6ν 
 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
Ζ γιψζζα ππνβνιήο φισλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη εγγξάθσλ πνπ πξέπεη λα 
ππνβιεζνχλ ζα είλαη ε Διιεληθή.  
  Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο ζηε δεκνπξαζία απαηηείηαη λα θαηαζέζεη επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
1. Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
2. Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ Γ/λζε Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 
3. Πύκβαζε κε ηελ ΔΓΝΔ θαη βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην ζύζηεκα (ΔΓΝΔ) 
ηειεπηαίνπ δηκήλνπ. 
4. Ξηζηνπνηεηηθό θαηά ISO 9001 (δηαρείξηζε πνηφηεηαο), 14001 ή  ΔΜΑΣ 
(δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο) θαη 18001 (δηαρείξηζε πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ 
εξγαζία) 
4.Αληίγξαθα αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ ζε ηζρχ ησλ γεξαλψλ νρεκάησλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ε εηαηξεία.   
5.  Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΓΔΚΖ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη επάγγεικα ζρεηηθφ κε 
ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο . 
6. Δάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΓΔΚΖ κε πηζηνπνηεηηθφ 
κεηαβνιψλ θαη  αληίγξαθα ησλ αλαθεξφκελσλ ζε απηφ εγγξάθσλ, θαηαζηαηηθψλ 
θιπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηεο, θαζψο θαη 
θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο. 
7. Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ φρη κε ην λφκηκν 
εθπξφζσπν βάζεη θαηαζηαηηθνχ αιιά κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε 
ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 
θαηαζηαηηθφ , βεβαησκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ απφ 
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή Αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν ή απφ φπνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
8. Υπεχζπλε δήισζε (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986) ηνπ ζπκκεηέρνληα (θπζηθνχ 
πξνζψπνπ ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία), πνπ λα αλαγξάθεη 
φηη: 

 Έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη ηνπ φξνπο 
απηήο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα (ηζρύεη θαη γηα ηνλ εγγπεηή ζε μερσξηζηφ 
έληππν ν νπνίνο ζα αλαθέξεη ηελ απνδνρή ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 
δηαγσληζκφ). 

 Γελ ππήξμε έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ην νπνίν ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δηαπηζηψζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (ηζρύεη θαη 
γηα ηνλ εγγπεηή ζε μερσξηζηφ έληππν). 

 Γελ είλαη έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ 
δεηνχληαη κε ηελ παξνχζα (ηζρύεη θαη γηα ηνλ εγγπεηή ζε μερσξηζηφ 
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έληππν, o νπνίνο ζα θαηαζέζεη θαη θσηναληίγξαθν  ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ 
ηαπηφηεηαο.). 

 Όηη ε εηαηξεία έρεη δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ησλ νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ 
δσήο (ΟΤΚΕ) πνπ ζα δηαζέηεη ν Γήκνο. 

Οη δειψζεηο ππέρνπλ ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ 
75/Α΄/1986), ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη ηε δήισζε. Ζ σο άλσ δήισζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
αλαγξαθφκελε ζε απηήλ εκεξνκελία, απνθηά βεβαία ρξνλνινγία κε ηελ ππνβνιή 
ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αηηήζεσο ζπκκεηνρήο ηηο νπνίεο ζπλνδεχεη.  
9.  Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη φηη δελ 
ηειεί ππό πηώρεπζε, θαη δελ εθθξεκεί αίηεζε θεξχμεσο  ζε πηψρεπζε ε παχζεσο 
πιεξσκψλ, φηη δελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε, δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ππφ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 
απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θαη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, νχηε  θαηαηέζεθε  αίηεζε γηα ηα αλσηέξσ.      
10. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
11. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
12. Βεβαίσζε ηεο Τακεηαθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο φηη ε εηαηξεία θαζψο θαη νη 
λφκηκνη εθπξφζσπνί ηεο  δελ έρνπλ ιεμηπξφζεζκεο βεβαησκέλεο νθεηιέο πξνο ην 
Γήκν, ή έρνπλ εηζαρζεί ζε ξχζκηζε έλαληη ησλ νθεηιψλ . (Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
παξ. 10,11,12 ζα πξνζθνκίζνπλ ηόζν ν ζπκκεηέρσλ όζν θαη νη εγγπεηήο ) 
13.Απόζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ α) 
ησλ δηαρεηξηζηψλ ζε πεξίπησζε ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ β) ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληα 
Σπκβνχινπ ζε πεξίπησζε Α.Δ. απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί 
γηα επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 
14. Λα πξνζθνκίζεη γξακκάηην παξαθαηαζέζεσο ηνπ Ρακείνπ 
Ξαξαθαηαζεθώλ  & Γαλείσλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλε ζηελ 
Διιάδα ,Ρξάπεδαο πνζνύ ίζνπ κε ην 10% ηεο ππνινγηζκέλεο εθπνηνύκελεο 
πνζόηεηαο ήηνη: 1400 νρήκαηα (700 Σ 2εηε ) Σ 140€/όρεκα = 196.000€ 
θαη 196.000€ Σ10% = 19.600€ (ππνινγίδνπκε ελδεηθηηθή πνζόηεηα). 
Δγγπεηηθή κε ην ίδην πνζόλ  ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη από ηνλ εγγπεηή.   

 
ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Με ην αξζξ. 1, παξ.2 ηνπ Ν.4250/14 απφ 26.06.2014 έρεη θαηαξγεζεί 
ε ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ απηψλ 
θαη ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, ε νπνία πξνβιεπφηαλ απφ 
ζρεηηθέο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο γηα ηηο πξνκήζεηεο- 
ππεξεζίεο ησλ ΟΤΑ. 
Σχκθσλα κε ην Ν. 4250/14 γίλνληαη απνδεθηά ηα απιά επαλάγλσζηα αληίγξαθα πνπ 
έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο δεκφζηεο  ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε . 
Δπίζεο γίλνληαη απνδεθηά ηα απιά επαλάγλσζηα ηδησηηθά έγγξαθα εθφζνλ ηα 
θσηναληίγξαθα έρνπλ επηθπξσζεί απφ ζπκβνιαηνγξάθν ε δηθεγφξν.    
   

ΑΟΘΟΝ 7ν 
ΔΓΓΖΡΗΘΔΠ 

  Ζ εγγχεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή νξίδεηαη ζε 10% επί ηεο ζπλνιηθήο ππνινγηδφκελεο 
αμίαο φπσο αλαιχεηαη ζην άξζξν 6 §14 ηεο παξνχζεο (19.600)€. 
  Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο 
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αληηθαζίζηαηαη κε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο Ρξάπεδαο αλαγλσξηζκέλε 
ζηελ Διιάδα ε Γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πνζνύ 
ίζνπ  κε ην 1/10 επί ηνπ πξνζδνθώκελνπ εηεζίνπ πνζνύ  ηηκήκαηνο, γηα 
ππνινγηδόκελε εθπνηνύκελε πνζόηεηα 1.400 ΝΡΘΕ (700 νρήκαηα Σ 2 έηε) 
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθαίξνπ θαη εληφο ησλ ππφ ησλ δηα ηεο δηαθεξχμεσο 
νξηδνκέλσλ πξνζεζκηψλ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
(Σπκκεηνρήο-Δθηέιεζεο) ζα θαηαηίζεληαη ζε πξσηφηππα.  
 
ΑΟΘΟΝ 8ν 
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΖΠ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ 
1. Ζ δεκνπξαζία είλαη πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη δηεμάγεηαη θαηά ηελ 
θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα 
ζπλερηζηεί θαη κεηά ηελ νξηδφκελε ζηε δηαθήξπμε ψξα εθφζνλ εμαθνινπζνχλ ρσξίο 
δηαθνπή νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη κεηά ηελ νξηδφκελε 
ψξα απνθαζίδεη ε αξκφδηα Δπηηξνπή ε απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα 
πξαθηηθά. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη ζηελ 
Δπηηξνπή, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζπλαγσληζκνχ, παξνπζηάδνληαο θαη ην αληίζηνηρν 
λφκηκν πιεξεμνχζην έγγξαθν, αιιηψο ζεσξείηαη φηη κεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. 
2.  Ζ επηηξνπή δεκνπξαζίαο παξαιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
βξίζθνληαη ζε θάθειν, ζην εμψθπιιν ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο/επσλπκία εηαηξίαο, επθξηλψο, θαη θαηαρσξεί ζην πξαθηηθφ 
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαηά ζεηξά πξνζέιεπζεο. 
3. Σηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή κνλνγξάθεη έλα πξνο έλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ειέγρεη 
ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ ηπρφλ απφθαζε ηεο πεξί απνθιεηζκνχ 
ελδηαθεξφκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, σο κε πιεξψληαο ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 
4. Αθνινχζσο  o δηαγσληζκφο ζπλερίδεηαη δηα πξνθνξηθήο πιεηνδνζίαο κέρξη 
αλαδείμεσο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε κφλνλ ,κεηαμχ εθείλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη 
λνκίκσο φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά  
Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο, ην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε θαη ηνλ εγγπεηή 
απηνχ. (πελζπκίδνπκε όηη ε πιεηνδνηηθή πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη 
αλώηεξε από ηελ ηηκή  εθθίλεζεο θαηά έλα (1) επξώ). 
 
ΑΟΘΟΝ 9ν 
ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 
1. Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο 
δηαθήξπμεο κέρξη πέληε εξγάζηκεο κέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο. 
2α. Οη επί ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ηελ ίδηα εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο θαη κφλν 
απφ εθείλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθαλ απφ απηφλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην 
αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία. 
2β. Νη ελζηάζεηο πξσηνθνιινύληαη θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξόλ ζηε 
δηελεξγήζαζα ην δηαγσληζκό Δπηηξνπή, ε νπνία γλσκνδνηεί απ απηώλ ζην 
πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  
2γ. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξν ηεο εγθξίζεσο ή 



9 

 

κε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ησλ πξαθηηθψλ. 
 
ΑΟΘΟΝ 10ν 
ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ –ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΎΚΒΑΠΖΠ 

     Τν σο άλσ πξαθηηθφ απνζηέιιεηαη γηα έγθξηζε θαη θαηαθχξσζε πξνο ηελ 
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή  ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ε νπνία θαηαθπξψλεη ή φρη  
ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο. 

      Ζ θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο απνζηέιιεηαη γηα 
έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή. 

     Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε αλ 
δελ εγθξηζνχλ ηα πξαθηηθά Γεκνπξαζίαο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε 
απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή Αξρή. 

     Ζ θνηλνπνίεζε ηεο εγθξηζείζεο λφκηκεο  θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ζηνλ 
ηειεπηαίν πιεηνδφηε γίλεηαη κε επηδνηήξην έγγξαθν, πνπ ππνγξάθεηαη απφ 
ηνλ επηδίδνληα  θαη ηνλ παξαιαβφληα ή κε ΦΑΞ. Σε πεξίπησζε απνπζίαο ή 
άξλεζεο ηνπ πιεηνδφηε λα ην παξαιάβεη, ζπξνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ή 
ζηελ θαηνηθία απηνχ θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε, ηελ νπνία ππνγξάθνπλ δχν 
κάξηπξεο.  

     Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη εληφο δέθα εκεξώλ(10) απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο απνθάζεσο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθχξσζεο, 
έγθξηζεο λα πξνζέιζεη κεηά ηνπ εγγπεηή ηνπ, γηα ηελ ζχληαμε θαη 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ην ζχλνιν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηα νπνία είρε θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε ή απηψλ 
πνπ ε ηζρχο ηνπο έρεη ιήμεη ,άιισο ε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ 
ηνπ δήκνπ άλεπ δηθαζηηθήο παξεκβάζεσο ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο 
εηο βάξνο ηνχηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, ελερνκέλσλ ακθνηέξσλ δηα ηελ επί 
έιαηησλ δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηεο 
πξνεγνπκέλεο ηνηαχηεο.    

  Αλ ν πιεηνδφηεο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά θαιείηαη απφ ηνλ 
πξφεδξν ηεο επηηξνπήο λα ζπκκνξθσζεί εηδάιισο ν δηαγσληζκφο 
επαλαιακβάλεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ εηο 
βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνχ, σο ειάρηζηνλ δε 
φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ  πνζφλ, 
δπλάκελσλ λα κεησζεί δηά' απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

      Απφ ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη νξηζηηθψο 
θαηαξηηζζείζα. 

 
ΑΟΘΟΝ 11ν 
ΔΜΝΦΙΖΠΖ ΡΗΚΖΚΑΡΝΠ ΔΘΞΝΗΖΠΖΠ 
  Ο πιεηνδφηεο ζα θαηαβάιιεη ρσξίο θακία άιιε φριεζε απφ ηνλ Γήκν ην 
ζπκθσλεκέλν θαη αλαγξαθφκελν ζηε ζχκβαζε πνζφ κε ηελ παξαιαβή ησλ 
εθπνηνχκελσλ εληφο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 §10 ηεο παξνχζεο. 
 
ΑΟΘΟΝ 12ν 
Πε πεξίπησζε  κε πξνζήθνπζαο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ, ήηνη: 

 Άλεπ πξνεηδνπνηήζεσο θαζπζηέξεζε πέξαλ ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ 
θαηαβνιήο  (άξζξν 4§10) ζπκθσλείηε πνηληθή ξήηξα δέθα επξώ (10€) γηα 
θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο. 
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 Αδηθαηνιφγεηε άξλεζε θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ πέξαλ ησλ δέθα (10) 
εκεξψλ ηνπ ζπκθσλεζέληνο ρξφλνπ θαηαβνιήο. 

 Γηαθσλία ζρεηηθά κε ην χςνπο ηνπ νθεηινκέλνπ πνζνχ, κε απνηέιεζκα ηε κε 
θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ, ν πιεηνδόηεο θεξύζζεηαη έθπησηνο κε 
απόθαζε Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ε ζύκβαζε ιύεηαη απηνδηθαίσο, 
απφ ηελ εκέξα ηεο επηδφζεσο ζε απηφλ ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, ρσξίο απηφο 
λα δηθαηνχηαη θακίαο κνξθήο απνδεκίσζε ή ηπρφλ λα δχλαηαη λα αίξεη άιιε 
αμίσζε θαηά ηνπ Γήκνπ. Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο κε ηελ ίδηα 
απόθαζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 
 
 

ΑΟΘΟΝ 13ν 
ΔΘΛΖ ΓΖΚΝ 
Ο δήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ αγνξαζηνχ δηά νηαλδήπνηε εθλίθεζε ηνπ 
πξάγκαηνο, ππνρξενπκέλνπ ηνπ Γήκνπ εηο πεξίπησζηλ εθληθήζεσο, λα επηζηξέςεη εηο 
ηνλ αγνξαζηή ην θαηαβιεζέλ ηίκεκα αηφθσο. 
 Δηο πεξίπησζε δε κεξηθήο ηνηαχηεο, αλαιφγνπ πνζνχ, νξηδνκέλνπ δηά απνθάζεσο 
ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε πξνζθπγή εηο ηα δηθαζηήξηα. 
 
ΑΟΘΟΝ 14ν 
ΙΠΖ ΠΚΒΑΠΔΥΠ 
Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο θαη ρσξίο δεκία ηελ ζχκβαζε θαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή ν αγνξαζηήο εηδνπνηείηαη πξηλ απφ ηξεηο (3) κήλεο εγγξάθσο. 
 
ΑΟΘΟΝ 15ν 

ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ΡΖΠ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ 
Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε 
θαη' απηήλ πιεηνδφηεο, ήηνη: 

 Δάλ νπδείο εκθαληζζεί. 
 Δάλ νπδείο απφ ηνπο εκθαληζζέληεο θαηαζέζεη ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ψζηε θαλείο λα κελ πεξάζεη ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο 
δεκνπξαζίαο ήηνη ζηελ πιεηνδνηηθή δηαδηθαζία. 

 

 Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ όηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθφ  
ζπκβνχιην ή ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο 
απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο. 
β) Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο αξλείηαη λα 
ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ή ηε ζχκβαζε, επίζεο φηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 
ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 
απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηφο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 
γ) Σηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ 
πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνχ, σο ειάρηζηνλ δε φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' 
νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφλ, δπλάκελν λα κεησζεί δηά απνθάζεσο ηνπ 
δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
δ) Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ 
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δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, 
δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο 
δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 16ν 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 
  Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)  
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, κε ηνηρνθφιιεζε 
αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζα 
αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 
  Πεξίιεςε ηεο δηαθεξχμεσο δχλαηαη λα δεκνζηεχεηαη, εθφζνλ ήζειε απνθαζίζεη 
ηνχην ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
δεκνπξαζίαο, θαη δηα κίαο ησλ εθεκεξίδσλ ηεο πφιεσο ή ηνπ λνκνχ, δέθα (10) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξν ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, θαζψο θαη εηο κίαλ ησλ 
εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ Αζελψλ .Τα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ πιεηνδφηε θαη 
εμνθινχληαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
  Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο γηα ηε δεκνπξαζία ρνξεγνχληαη απφ ηε Γ/λζε 
Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο 
Γεκνπξαζίαο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 
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