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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
«ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

            Έχοντας υπόψη: 

 Το  Π.Δ  270/1981  «Περί  καθορισμού  των  οργάνων,  της
διαδικασίας  και  των  όρων  διενεργείας  δημοπρασιών  διά
εκποίηση  ή  εκμίσθωση  πραγμάτων  των  δήμων  και
κοινοτήτων». 

 Το Π.Δ.116/2004(ΦΕΚ81Α)  «μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα για
την  εναλλακτική  διαχείριση  των  οχημάτων  στο  τέλος  του
κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)».  

 Την παράγραφο 1 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 σχετική
με την εκποίηση κινητών πραγμάτων των Δήμων. 

 Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179/06-08-2001) “Συσκευασίες και
εναλλακτική  διαχείριση  των  συσκευασιών  και  άλλων
προϊόντων  –  Ίδρυση  Εθνικού  Οργανισμού  Εναλλακτικής
Διαχείρισης  Συσκευασιών  και  Άλλων  Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις” 

 Νόμος 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α) «Τροποποίηση της νομοθεσίας
για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων  και  τον  Εθνικό  Οργανισμό  Εναλλακτικής
Διαχείρισης  Συσκευασιών  και  Άλλων  Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 
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 To N.  4042/2012  ποινική  προστασία  περιβάλλοντος  -
εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – πλαίσιο παραγωγής
και  διαχείρισης  αποβλήτων,  εναρμόνιση  με  την  οδηγία
2008/98/ΕΚ ρύθμιση θεμάτων ΥΠ.ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ Α/24/2012).

 ΚΥΑ 24944/1159  (ΦΕΚ  Β΄791/30-06-2006) Έγκριση  γενικών
τεχνικών  προδιαγραφών  για  τη  διαχείριση  επικινδύνων
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπό αριθμό.
13588/725  κοινής  υπουργικής  απόφασης  «Μέτρα  και
περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.»
(Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7
παρ.1)  της  οδηγίας  91/156/ΕΚ  του  Συμβουλίου  της  18ης
Μαρτίου 1991». 

 KYA 41624/2057/E103 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010) Μέτρα, όροι
και  πρόγραμμα  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των
αποβλήτων  ηλεκτρικών  στηλών  και  συσσωρευτών  σε
συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  των  οδηγιών,  2006/66/ΕΚ
«σχετικά με  τις  ηλεκτρικές  στήλες  και  τους  συσσωρευτές
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και
με την κατάργηση της οδηγίας 91/157 ΕΟΚ και 2008/103/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «για την
τροποποίηση  της  οδηγίας  2006/66/ΕΚ  σχετικά  με  τις
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα
ηλεκτρικών  στηλών  και  συσσωρευτών,  όσον  αφορά  την
τοποθέτηση  ηλεκτρικών  στηλών  και  συσσωρευτών  στην
αγορά ».

 ΚΥΑ 50910/2727/03  (ΦΕΚ Β΄  1909/22-12-2003)  «Μέτρα και
όροι  για  τη  Διαχείριση  στερεών  αποβλήτων.  Εθνικός  και
Περιφερειακός  Σχεδιασμός  Διαχείρισης»  καθώς  και  της
κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 ΚΥΑ  112145/2004  (ΦΕΚ  1916  Β/24-12-2004)  «Ξεχωριστή
αναγραφή  της  χρηματικής  εισφοράς  επί  των  τιμολογίων
πώλησης  και  ελαστικών  των  οχημάτων,  των  ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού,  των  οχημάτων,  των λιπαντικών ελαίων,  εκτός
των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές
χρήστες – επιτηδευματίες».

 Ε.Ο.ΑΝ.  αρ.  πρωτ.  οικ.  651/18-16-2012  «Υποχρεώσεις
επιχειρήσεων πώλησης/αντικατάστασης ηλεκτρικών στηλών
και  συσσωρευτών  οχημάτων  σχετικά  με  την  εναλλακτική
διαχείριση  των  χρησιμοποιημένων  ηλεκτρικών  στηλών  και
συσσωρευτών.  

 Την   με   αριθ.  1159/16-09-2019  Πράξη  Δημοτικού
Συμβουλίου  σχετικά  με  έγκριση  διενέργειας  διακήρυξης
προφορικής  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη
αναδόχου  για  τις  εργασίες  «απόσυρσης  και  διαχείρισης
οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)».
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 Την με αριθ. ……………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
που αφορά τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά
των αναπληρωτών τους ως μελών της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού του Π.Δ. 270/81, 

 Το  Α.Π. 158157/06-06-2019 πρακτικό επιτροπής εκτίμησης
του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006,

    Την …………….. Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής σχετικής
με  την  σύνταξη  των  όρων  της  διακήρυξης   προφορικής
πλειοδοτικής  δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για
τις εργασίες  «απόσυρσης και διαχείρισης οχημάτων τέλους
κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) ».

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρη, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία που
αφορά την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες «Απόσυρσης και
διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Η δημοπρασία είναι πρόχειρη, φανερή, πλειοδοτική και προφορική. Θα
διεξαχθεί  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του  Π.Δ 270/81  σε εκτέλεση της
αριθ. 1159/16-09-2019  Πράξης  Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον της
επιτροπής  του αρ. 1 του ΠΔ 270/1981 στις ……...…ημέρα …….………..με
ώρα έναρξης …... …πμ και λήξης ..….. πμ
Τόπος της δημοπρασίας ορίζεται η αίθουσα της οικονομικής επιτροπής
που βρίσκεται στον 4°οροφο του Δημαρχιακού μεγάρου στην οδό Λιοσίων
22. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ -ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
 Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς που θα καταβάλει η εταιρεία στον
Δήμο για κάθε ΟΤΚΖ θα ανέρχεται στα εκατόν εβδομήντα (170) € ανά
όχημα χωρίς  ΦΠΑ   Κατά  την  πλειοδοσία  η  προφορική  πλειοδοτική
προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να είναι ανώτερη επί της
τιμής εκκίνησης κατά ένα (1) ευρώ.
 Η προσφορά δεσμεύει τους συμμετέχοντες για διάστημα εκατόν είκοσι
(120) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 3  ο  : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
  Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  δημοπρασία  έχουν  πιστοποιημένες
επιχειρήσεις με έδρα το Νομό Αττικής, μέλη της Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική
Διαχείριση οχημάτων Ελλάδος). Απαραίτητη προϋπόθεση, η σύμβαση με
την  ΕΔΟΕ  να  περιλαμβάνει  περιοχή  δραστηριοποίησης  εντός  της
Περιφέρειας Αττικής. 
  Επισημαίνεται  ότι  ο  αναδειχθησάμενος  τελευταίος  πλειοδότης
υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, σύμφωνα με το Π.Δ.270
(ΦΕΚ 77/A΄/30.03.1981) «Περί καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας και
των  όρων  δι΄  εκποίηση  η  εκμίσθωση  πραγμάτων  των  Δήμων  και
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κοινοτήτων»,  ο  οποίος  θα  υπογράψει  τα  πρακτικά  της  δημοπρασίας,
καθιστάμενος  αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρο  υπεύθυνος  μετά  του
πλειοδότη για την εκπλήρωση  των όρων της συμβάσεως.
Αποκλείονται  της  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  όσοι  οφείλουν
στο Δήμο Αθηναίων ή δεν έχουν εισαχθεί σε ρύθμιση έναντι των
οφειλών.
  
Σημείωση: Αξιόχρεοι εγγυητές χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την απόλυτη
και ανεξέλεγκτη κρίση της Επιτροπής, ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας ή
Βιομήχανοι  ή  Έμποροι  ή  Βιοτέχνες  ή  γενικά  επαγγελματίες  που  έχουν
γραφτεί  σε  επαγγελματικά  σωματεία,  επιδεικνύοντας  στην  Επιτροπή,
εφόσον  τους  ζητηθεί,  συμβόλαια  ή  τίτλους  ιδιοκτησίας  που  να
συνοδεύονται με πρόσφατα πιστοποιητικά α. μεταγραφής β. ιδιοκτησίας γ.
βαρών και  δ. μη διεκδικήσεως.

ΑΡΘΡΟ4ο
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου  να  συμμετέχουν  στην  φανερή

προφορική πλειοδοτική δημοπρασία των Ο.Τ.Κ.Ζ.  έχουν υποχρέωση
να  είναι  συμβεβλημένοι  με  την  Ε.Δ.Ο.Ε.  (Εναλλακτική  Διαχείριση
Οχημάτων Ελλάδας), σύμφωνα με το Π.Δ.116/2004

2. Η εγκατάσταση απορρύπανσης να βρίσκεται στο Νομό 
Αττικής . 
Οι  συμβάσεις  των  διαχειριστών  Ο.Τ.Κ.Ζ.  με  την  Ε.Δ.Ο.Ε.
περιλαμβάνουν  συγκεκριμένη  γεωγραφική  περιοχή
δραστηριοποίησης (εντός της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η
μονάδα  απορρύπανσης)  που  συνήθως  παραβλέπεται.  Η
δραστηριοποίηση  σε  διαφορετικούς  Νομούς  αντίκειται  στην  αρχή
της  εγγύτητας  από  περιβαλλοντικής  άποψης  ,αφού  υπάρχει
περιβαλλοντική επιβάρυνση από την μεταφορά εκτός Νομού Αττικής,
αλλά  και  στο  περιεχόμενο  της  σύμβασής  τους  με  την  Ε.Δ.Ο.Ε.
Επιπλέον,  η  μεταφορά  εκτός  Νομού  δημιουργεί  σημαντική
επιβάρυνση  για  τους  πολίτες  που  επιθυμούν  την  επιστροφή  των
οχημάτων  τους.  Η  μόνη  επιτρεπόμενη  απόκλιση  για  μονάδες
εγκατεστημένες εκτός περιφέρειας Αττικής, είναι ο ανακυκλωτής να
διαθέτει  αδειοδοτημένο  και  συμβεβλημένο με  την  Ε.Δ.Ο.Ε.  σημείο
συλλογής εντός της περιφέρειας Αττικής

3. Επιτόπιος έλεγχος.
Ο επιτόπιος έλεγχος είναι καθοριστικός για να εξασφαλιστεί ότι τα
αναφερόμενα  στα  ανωτέρω  πιστοποιητικά  και  εγκρίσεις
εφαρμόζονται  στην  πράξη.  Να  υπάρχει  η  δυνατότητα  ελεύθερης
πρόσβασης  στις  εγκαταστάσεις  των  ενδιαφερομένων  για  τις
υπηρεσίες  ελέγχου  του  Δήμου.  Ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά
μπορούν να ελέγχονται τα εξής:
 Η συνολική παραλαβή (τεμάχια) ΟΤΚΖ της μονάδας από ιδρύσεως

ή σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Η δήλωση της μονάδας ως
προς της παραλαβές ΟΤΚΖ, είναι χρήσιμο να αντιπαραβάλλεται
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με τα σχετικά στοιχεία της ΕΔΟΕ. 
 τα  μητρώα  διακίνησης  αποβλήτων  της  μονάδας  ως  προς  την

παραγωγή  αποβλήτων  που  προέρχονται  από  την  απορρύπανση
ΟΤΚΖ.

 Την  γενική  εικόνα  της  εγκατάστασης  ως  προς  την  τήρηση
βασικών κανόνων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

  Εφόσον  η  μονάδα  απορρύπανσης  δεν  διαθέτει  μονάδα
τεμαχισμού (shredder),  να τηρεί την υποχρέωση να παραδίδει
τα προς ανακύκλωση  απορρυπασμένα ΟΤΚΖ σε  shredder, ώστε
να  επιτυγχάνεται  η  παραγωγή  δευτερογενούς  πρώτης  ύλης
υψηλής  καθαρότητας  και  υψηλό  ποσοστό  ανακύκλωσης
/αξιοποίησης.

 Για  μονάδες  τεμαχισμού  (shredder),  οι  συμβάσεις  με
αδειοδοτημένες  μονάδες  επεξεργασίας  του  υπολείμματος
τεμαχισμού  ,ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  μέγιστη  δυνατή
προσπάθεια για την επίτευξη της υποχρέωσης, όπως προκύπτει
από  την  κείμενη  νομοθεσία  (Π.Δ.  166/2004)  για  ποσοστό
αξιοποίησης /ανακύκλωσης  95% κατά μέσο βάρος ανά όχημα. 

 Ο  Δήμος  έχει  το  δικαίωμα  για  την  διενέργεια  των  επιτόπιων
ελέγχων  της πρόσληψης ανεξάρτητων εταιρειών πιστοποίησης –
ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται επίσης στο μέγιστο
δυνατό  βαθμό  η  διαφάνεια  και  αμεροληψία  στην  επιλογή  του
ενδιαφερόμενου  για τη διαχείριση των αποβλήτων.  Η εταιρεία
πιστοποίησης θα επιλέγεται από το Δήμο ενώ το κόστος για τον
έλεγχο  μπορεί  να  καλύπτεται  από  τις  εταιρείες  που
ενδιαφέρονται να αναλάβουν την διαχείριση των αποβλήτων.    

   

4. Για  τα  οχήματα  τέλους  κύκλου  ζωής  (ΟΤΚΖ)  μη

συμπεριλαμβανομένων  στις  κατηγορίες  Μ1-Ν1 (δίκυκλα,  τρέιλερ,

οχήματα μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων κ.λ.π) που εξαιρούνται

του Π.Δ.116/2004, εφόσον η Διεύθυνση διαχείρισης Δημόσιου Υλικού

(Δ.Δ.Δ.Υ.)  δηλώσει  εγγράφως  ότι  αδυνατεί  να  μετάσχει  στην

παραλαβή και εκποίηση των ως άνω οχημάτων, ο Δήμος μπορεί να

προβεί σε εκποίηση αυτών ως κινητά πράγματα, με υποχρέωση να

εκδοθεί από την εταιρεία Πιστοποιητικό καταστροφής. Η παραλαβή

των ως άνω οχημάτων θα γίνεται  με  μέσα της Εταιρείας και  θα

καταβάλλεται στο Δήμο το ποσό των  διακοσίων ευρώ (200€)  ανά

τόνο .

5. Δεν θα καταβάλλεται οικονομικό αντάλλαγμα από την εταιρεία στον
Δήμο, για τα οχήματα που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες.

6. Για  τα  οχήματα  που  μεταφέρονται  μετά  από  υπόδειξη  της
αστυνομίας με μέσα του Δήμου Αθηναίων και με δαπάνες του, προς
φύλαξη σε χώρο της Εταιρείας και αναζητηθούν από τον ιδιοκτήτη
πριν  την  ολοκλήρωση  των  νομίμων  διαδικασιών  (Π.Δ.116/2004)
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παραδίδονται σε αυτόν εφόσον προηγουμένως καταβληθεί από τον
ίδιο στο  Δήμο Αθηναίων ως αποζημίωση το ποσό των εκατό ευρώ
(100€). 

   
7. Τα προς φύλαξη και ολοσχερώς καμένα οχήματα θα μεταφέρονται με

μέσα  του  Δήμου  και  θα  φυλάσσονται  υποχρεωτικά  σε  χώρο  της
εταιρείας  Ανακύκλωσης,  μέχρι  την  ολοκλήρωση  των  νομίμων
διαδικασιών.  Για  τα  ολοσχερώς  καμένα  οχήματα,  δεν  θα
καταβάλλεται οικονομικό αντάλλαγμα από την εταιρεία.

8. Για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. που δεν περιέχουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός
οχήματος, δηλαδή τον κινητήρα, τον καταλυτικό μετατροπέα και το
αμάξωμα (έχει απομείνει μόνο το σασί), η εταιρεία υποχρεούται να
τα παραλάβει, χωρίς να καταβάλλει οικονομικό αντάλλαγμα.

9. Τα ανωτέρω αποτελούν συμβατικούς Όρους.

10.Η εξόφληση του τιμήματος ,στην τελική τιμή, θα γίνεται στο ταμείο
του Δήμου εντός πρώτου δεκαημέρου (10) του επόμενου μήνα  της
παράδοσης,   για  την  ποσότητα  της  εκποίησης  του  προηγούμενου
μήνα, και σύμφωνα με το οικείο πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης
των εκποιούμενων ειδών .  
Το  ποσό  θα  πιστωθεί  στον  Κ.Α  1699.012 «περισυλλογή
οχημάτων».

                               
ΑΡΘΡΟ 5ο
  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  Η  διάρκεια  της  σύμβασης  συνεργασίας  μεταξύ  του  Δήμου  και  της
εταιρείας  ορίζεται  για  δυο (2)  έτη, αρχόμενη  από  την  ημερομηνία
υπογραφής  της  με  τίμημα  όπως  αυτό  ορίζεται  στο  άρθρο  2 με
δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους εάν και εφόσον και τα δύο μέρη
το  επιθυμούν  και  μετά  από  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.  Η
εγγυητική  καλής  εκτέλεσης  θα  αντικατασταθεί  με  άλλη  ιδίου  ποσού
διάρκειας ενός (1) έτους.

   ΑΡΘΡΟ 6ο
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η γλώσσα υποβολής όλων των πιστοποιητικών και εγγράφων που πρέπει
να υποβληθούν θα είναι η Ελληνική. 
  Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει
επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
2. Άδεια  συλλογής  και  μεταφοράς  η  οποία  εκδίδεται  από  την  Δ/νση
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
3. Σύμβαση με την ΕΔΟΕ και βεβαίωση συμμετοχής στο σύστημα
(ΕΔΟΕ) τελευταίου διμήνου.
4. Πιστοποιητικό  κατά  ISO 9001  (διαχείριση  ποιότητας),  14001  ή
ΕΜΑΣ  (διαχείριση  περιβάλλοντος)  και  18001  (διαχείριση  υγείας  και
ασφάλειας στην εργασία)
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4.Αντίγραφα ασφαλιστήριων συμβολαίων σε ισχύ των γερανών οχημάτων
που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία.  
5.  Βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει επάγγελμα
σχετικό με την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας .
6. Εάν  πρόκειται  για  εταιρεία  βεβαίωση  εγγραφής  στο  ΓΕΜΗ με
πιστοποιητικό  μεταβολών και   αντίγραφα των αναφερόμενων  σε  αυτό
εγγράφων, καταστατικών κλπ, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος
εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του
ταυτότητας.
7.  Εφόσον  οι  ενδιαφερόμενοι  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  όχι  με  το
νόμιμο  εκπρόσωπο  βάσει  καταστατικού  αλλά  με  εκπροσώπους  τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης σύμφωνα με
τα  προβλεπόμενα  στο  καταστατικό  ,  βεβαιωμένου  του  γνήσιου  της
υπογραφής του  εκπροσωπουμένου  από  αρμόδια  δικαστική ή  διοικητική
Αρχή  ή  συμβολαιογράφο  ή  από  όπου  προβλέπεται  από  τις  ισχύουσες
διατάξεις
8. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντα
(φυσικού  προσώπου  ή  του  νομίμου  εκπροσώπου  αν  πρόκειται  για
εταιρεία), που να αναγράφει ότι:

 Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται
του όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα (ισχύει και για τον
εγγυητή σε ξεχωριστό έντυπο ο οποίος θα αναφέρει την αποδοχή
του στον συγκεκριμένο διαγωνισμό).

 Δεν  υπήρξε  ένοχος  σοβαρού  επαγγελματικού  παραπτώματος  το
οποίο η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε
τρόπο (ισχύει και για τον εγγυητή σε ξεχωριστό έντυπο).

 Δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών
που του ζητούνται με την παρούσα (ισχύει και για τον εγγυητή
σε ξεχωριστό έντυπο,  o οποίος θα καταθέσει και φωτοαντίγραφο
της αστυνομικής του ταυτότητας.).

 Ότι  η  εταιρεία  έχει  δυνατότητα  απορρόφησης  των  οχημάτων
τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) που θα διαθέτει ο Δήμος.

Οι  δηλώσεις  υπέχουν  θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ
75/Α΄/1986), χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
του προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση. Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα
από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία
με την υποβολή της προσφοράς ή της αιτήσεως συμμετοχής τις οποίες
συνοδεύει. 
9.  Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο με το οποίο βεβαιώνεται
ότι  δεν τελεί υπό πτώχευση, και δεν εκκρεμεί αίτηση κηρύξεως  σε
πτώχευση  η  παύσεως  πληρωμών,  ότι  δεν  τελεί  υπό  εκκαθάριση,
διαδικασία συνδιαλλαγής, αναγκαστική διαχείριση, υπό πτωχευτικό
συμβιβασμό,  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής
διαχείρισης και δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού
συμβιβασμού, ούτε  κατατέθηκε  αίτηση για τα ανωτέρω.     
10. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
11. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
12.  Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι η εταιρεία
καθώς  και  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποί  της   δεν  έχουν  ληξιπρόθεσμες
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βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο, ή έχουν εισαχθεί σε ρύθμιση έναντι
των  οφειλών  .  (Τα  δικαιολογητικά  των  παρ.  10,11,12  θα
προσκομίσουν τόσο ο συμμετέχων όσο και οι εγγυητής )
13.Απόσπασμα ποινικού  μητρώου  έκδοσης  τουλάχιστον  τελευταίου
τριμήνου  α) των  διαχειριστών  σε  περίπτωση  ΟΕ,  ΕΕ,  ΕΠΕ  β) του
προέδρου  και  του  Διευθύνοντα  Συμβούλου  σε  περίπτωση  Α.Ε.  από  το
οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχει  καταδικαστεί  για  επαγγελματικό
παράπτωμα.
14.  Να  προσκομίσει  γραμμάτιο  παρακαταθέσεως  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών   &  Δανείων  η  εγγυητική  επιστολή
αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ,Τράπεζας ποσού ίσου με το 10%
της υπολογισμένης εκποιούμενης ποσότητας ήτοι: 1400 οχήματα
(700 Χ 2ετη )  Χ 170€/όχημα = 238.000€ και  238.000€ Χ10% =
23.800€  (υπολογίζουμε  ενδεικτική  ποσότητα  700  οχήματα  ανά
έτος).
Εγγυητική με το ίδιο ποσόν  θα πρέπει να κατατεθεί και από τον
εγγυητή.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Με το αρθρ. 1, παρ.2 του Ν.4250/14 από 26.06.2014 έχει
καταργηθεί  η  υποχρέωση  υποβολής  πρωτοτύπων  εγγράφων  ή
επικυρωμένων  αντιγράφων  αυτών  και  στις  διαδικασίες  ανάθεσης  των
δημόσιων  συμβάσεων,  η  οποία  προβλεπόταν  από  σχετικές  ειδικότερες
διατάξεις  που  διέπουν  τις  διαδικασίες  αυτές  για  τις  προμήθειες-
υπηρεσίες των ΟΤΑ.
Σύμφωνα  με  το  Ν.  4250/14  γίνονται  αποδεκτά  τα  απλά  ευανάγνωστα
αντίγραφα που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες  υπηρεσίες και φορείς που
υπάγονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση .
Επίσης  γίνονται  αποδεκτά  τα  απλά  ευανάγνωστα  ιδιωτικά  έγγραφα
εφόσον  τα  φωτοαντίγραφα  έχουν  επικυρωθεί  από  συμβολαιογράφο  η
δικηγόρο.   
  
ΑΡΘΡΟ 7  ο

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ
  Η  εγγύηση  για  την  συμμετοχή  ορίζεται  σε  10% επί  της  συνολικής
υπολογιζόμενης αξίας όπως αναλύεται στο  άρθρο 6 §14 της παρούσης
(23.800€).
  Μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  η  εγγυητική  συμμετοχής
αντικαθίσταται  με  εγγυητική  καλής  εκτέλεσης  Τράπεζας
αναγνωρισμένη  στην  Ελλάδα  ή  Γραμμάτιο  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ποσού  ίσου   με  το  1/10  επί  του
προσδοκώμενου ετησίου ποσού  τιμήματος,  για  υπολογιζόμενη
εκποιούμενη ποσότητα 1.400 ΟΤΚΖ (700 οχήματα Χ 2 έτη) για την
εξασφάλιση της εγκαίρου και εντός των υπό των δια της διακηρύξεως
οριζομένων  προθεσμιών  καταβολή  του  τιμήματος.  Οι  εγγυητικές
επιστολές (Συμμετοχής-Εκτέλεσης) θα κατατίθενται σε πρωτότυπα. 

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται
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κατά  την  καθορισμένη  ημέρα  και  ώρα  από  την  αρμόδια  Επιτροπή.  Η
δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη
ώρα εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση
της  δημοπρασίας  και  μετά  την  οριζόμενη  ώρα  αποφασίζει  η  αρμόδια
Επιτροπή η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Αν κάποιος
πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή,
πριν την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο
νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του
λογαριασμό.
2.  Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία
θα  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  φάκελο,  στο  εξώφυλλο  του  οποίου  θα
αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, ευκρινώς,
και  καταχωρεί  στο  πρακτικό  διενέργειας  της  δημοπρασίας  τους
ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.
3. Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά
και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της
περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία,  ως
μη πληρώντας τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα
πρακτικά.
4. Ακολούθως  o διαγωνισμός συνεχίζεται δια προφορικής πλειοδοσίας
μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη μόνον ,μεταξύ εκείνων που
έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
Μετά  τη  λήξη  της  δημοπρασίας,  το  πρακτικό  διενέργειας  του
διαγωνισμού  υπογράφεται  από  τα  μέλη  της  επιτροπής  τον  τελευταίο
πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. (Υπενθυμίζουμε ότι η πλειοδοτική
προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιμή  εκκίνησης κατά
ένα (1) ευρώ).

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης διαγωνισμού υποβάλλονται ενώπιον
της  Οικονομικής  Επιτροπής  εντός  του  χρονικού  διαστήματος  από  την
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι πέντε εργάσιμες μέρες πριν από την
διενέργεια της δημοπρασίας.
2α. Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην
Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας την ίδια ημέρα διεξαγωγής της
δημοπρασίας και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή
αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του
και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια
για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία.
2β.  Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν
στη διενεργήσασα το διαγωνισμό Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί
απ αυτών στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού. 
2γ.  Επί  των ενστάσεων αποφασίζει  η  Οικονομική Επιτροπή προ της
εγκρίσεως ή μη του αποτελέσματος και των πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
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     Το  ως  άνω  πρακτικό  αποστέλλεται  για  έγκριση  και
κατακύρωση  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου
Αθηναίων η οποία κατακυρώνει ή όχι  σύμφωνα με την εισήγηση
της επιτροπής.

      Η  κατακυρωτική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής
αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας στην αρμόδια διοικητική
αρχή.

     Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για
αποζημίωση αν δεν εγκριθούν τα πρακτικά Δημοπρασίας από την
Οικονομική Επιτροπή η από την αρμόδια διοικητική Αρχή.

     Η  κοινοποίηση  της  εγκριθείσης  νόμιμης   κατακυρωτικής
απόφασης  στον  τελευταίο  πλειοδότη  γίνεται  με  επιδοτήριο
έγγραφο,  που  υπογράφεται  από  τον  επιδίδοντα   και  τον
παραλαβόντα ή με ΦΑΞ. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του
πλειοδότη  να  το  παραλάβει,  θυροκολλείται  στο  κατάστημα  ή
στην  κατοικία  αυτού  και  συντάσσεται  έκθεση,  την  οποία
υπογράφουν δύο μάρτυρες. 

     Ο  τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  εντός  δέκα
ημερών(10) από  την  κοινοποίηση  της  αποφάσεως  της
διοικητικής  αρχής  περί  κατακύρωσης,  έγκρισης  να  προσέλθει
μετά  του  εγγυητή  του,  για  την  σύνταξη  και  υπογραφή  της
σύμβασης, προσκομίζοντας και το σύνολο των δικαιολογητικών
για τα οποία είχε  καταθέσει  υπεύθυνη  δήλωση ή αυτών που η
ισχύς τους έχει λήξει ,άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει
υπέρ  του  δήμου  άνευ  δικαστικής  παρεμβάσεως  ενεργείται  δε
αναπλειστηριασμός  εις  βάρος  τούτου  και  του  εγγυητή  του,
ενεχομένων  αμφοτέρων  δια  την  επί  έλαττων  διαφορά  του
αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  από  της  προηγουμένης
τοιαύτης.   

  Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από
τον  πρόεδρο  της  επιτροπής  να  συμμορφωθεί  ειδάλλως  ο
διαγωνισμός  επαναλαμβάνεται  μετά  από  απόφαση  του
Δημοτικού  Συμβουλίου εις  βάρος  του  τελευταίου  πλειοδότη
και  του  εγγυητή  αυτού,  ως  ελάχιστον  δε  όριο  προσφοράς
ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν  ποσόν, δυνάμενων
να μειωθεί διά' αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

      Από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται
οριστικώς καταρτισθείσα.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
  Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το
συμφωνημένο  και  αναγραφόμενο  στη  σύμβαση  ποσό  με  την  παραλαβή
των εκποιούμενων εντός προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 §10 της
παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Σε  περίπτωση   μη  προσήκουσας  καταβολής  των  οφειλομένων,
ήτοι:
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 Άνευ  προειδοποιήσεως  καθυστέρηση  πέραν  του  συμφωνημένου
χρόνου καταβολής  (άρθρο 4§10) συμφωνείτε ποινική ρήτρα δέκα
ευρώ (10€) για κάθε μέρα καθυστέρησης.

 Αδικαιολόγητη  άρνηση  καταβολής  των  οφειλομένων  πέραν  των
δέκα (10) ημερών του συμφωνηθέντος χρόνου καταβολής.

 Διαφωνία  σχετικά  με  το  ύψους  του  οφειλομένου  ποσού,  με
αποτέλεσμα  τη  μη  καταβολή  των  οφειλομένων,  ο  πλειοδότης
κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου
και  η  σύμβαση  λύεται αυτοδικαίως,  από  την  ημέρα  της
επιδόσεως  σε  αυτόν  του  σχετικού  εγγράφου,  χωρίς  αυτός  να
δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν να δύναται να αίρει
άλλη αξίωση κατά του Δήμου. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης με
την ίδια απόφαση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ
Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού διά οιανδήποτε εκνίκηση
του πράγματος, υποχρεουμένου του Δήμου εις περίπτωσιν εκνικήσεως, να
επιστρέψει εις τον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως.
 Εις περίπτωση δε μερικής τοιαύτης,  αναλόγου ποσού,  οριζομένου διά
αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή
εις τα δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Ο Δήμος  έχει  το  δικαίωμα  να  λύσει  μονομερώς  και  χωρίς  ζημία  την
σύμβαση και στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής ειδοποιείται πριν από
τρεις (3) μήνες εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η  δημοπρασία  επαναλαμβάνεται  οίκοθεν  από  τον  δήμαρχο  εάν  δεν
παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης, ήτοι:

 Εάν ουδείς εμφανισθεί.
 Εάν  ουδείς  από  τους  εμφανισθέντες  καταθέσει  το  σύνολο  των

απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε κανείς  να μην περάσει  στο
δεύτερο  στάδιο  της  δημοπρασίας  ήτοι  στην  πλειοδοτική
διαδικασία.

 Η  δημοπρασία  επαναλαμβάνεται  κατόπιν  αποφάσεως  του
δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το
δημοτικό 
συμβούλιο  ή  την  αρμόδια  Διοικητική  αρχή  λόγω  ασύμφορου  του
επιτευχθέντος  αποτελέσματος  ή  σφάλματος  στη  διενέργεια  της
δημοπρασίας.
β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας,  ο  τελευταίος  πλειοδότης
αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά ή τη σύμβαση, επίσης όταν μετά την
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κοινοποίηση  στον  τελευταίο  πλειοδότη  της  εγκριτικής  επί  του
αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  αποφάσεως  δεν  προσέλθει  αυτός
εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
γ) Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία,  επαναλαμβάνεται εις βάρος του
τελευταίου  πλειοδότη  και  του  εγγυητή  αυτού,  ως  ελάχιστον  δε  όριο
προσφοράς  ορίζεται  το  επ'  ονόματι  τούτου  κατακυρωθέν  ποσόν,
δυνάμενο  να  μειωθεί  διά  αποφάσεως  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού
συμβουλίου.
δ)  Η  επαναληπτική  δημοπρασία  γνωστοποιείται  με  περιληπτική
διακήρυξη  του  δημάρχου  αναφερομένης  στους  όρους  της  πρώτης
διακήρυξης  και  δημοσιευομένης,  δέκα  (10)  τουλάχιστον  εργάσιμες
ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε
σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον
δέκα (10)  εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας,
με  τοιχοκόλληση  αντιγράφου  αυτής  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του
δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του
Δήμου.
  Περίληψη της  διακηρύξεως  δύναται  να  δημοσιεύεται,  εφόσον  ήθελε
αποφασίσει τούτο το δημοτικό συμβούλιο, λόγω της σπουδαιότητας του
αντικειμένου της δημοπρασίας, και δια μίας των εφημερίδων της πόλεως
ή  του  νομού,  δέκα  (10) εργάσιμες  ημέρες  προ  της  διενέργειας  της
δημοπρασίας, καθώς και εις μίαν των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών .Τα
έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδότη και  εξοφλούνται  πριν  την
υπογραφή της σύμβασης.
  Αντίγραφα  της  διακήρυξης  για  τη  δημοπρασία  χορηγούνται  από  τη
Δ/νση  Καθαριότητας  Ανακύκλωσης  μέχρι  και  την  προηγούμενη  της
ημέρας διενέργειας  της  Δημοπρασίας,  κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  και
ώρες.

                                    

Ο

                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

                                                       

                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. 

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ                                                     


