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ΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ. 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 199 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, ςχετικι με τθν εκποίθςθ κινθτϊν 

πραγμάτων των Διμων. 

2. Τισ διατάξεισ του του άρκρου 64 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/Α/14-4-2014): 

«...Επιτρζπεται ςε Ο.Τ.Α. αϋβακμοφ, θ ςφναψθ ςφμβαςθσ με εταιρείεσ που τθροφν τισ 

νόμιμεσ προχποκζςεισ, μετά από πλειοδοτικό διαγωνιςμό...», με βάςθ τα οριηόμενα ςτο 

Ρ.Δ. 270/1981. 

3. Το Ρ.Δ 270/1981 «Ρερί κακοριςμοφ των οργάνων, τθσ διαδικαςίασ και των όρων 

διενεργείασ δθμοπραςιϊν δι' εκποίθςιν ι εκμίςκωςιν πραγμάτων των διμων και 

κοινοτιτων». 

Κακϊσ επίςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από: 

1. Το Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133Αϋ) «ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ 87) «ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΑΤΗΣ» και ειδικότερα το άρκρο 94, § 

1, εδάφιο 25 

3.  Το Ν.4496/2017 (ΦΕΚ Αϋ170) «Τροποποίθςθ του ν. 2939/2001 για τθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων, προςαρμογι ςτθν Οδθγία 2015/720/ΕΕ, 

ρφκμιςθ κεμάτων του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ και άλλεσ διατάξεισ. »  

4. Το Ν. 2939/2001 «Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων 

προϊόντων - Κδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και άλλων 

προϊόντων» όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3854/2010. 

5. Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Αϋ 24) Ροινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ − Εναρμόνιςθ με τθν 

Οδθγία 2008/99/ΕΚ − Ρλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων – Εναρμόνιςθ με τθν 

Οδθγία 2008/98/ΕΚ – φκμιςθ κεμάτων Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ. 



6. Τθν ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. Βϋ 1909/22-12-2003). 

7. Τθν ΚΥΑ 13588/725/06 (Φ.Ε.Κ. Βϋ 383/2006). 

8. Τθν με Α.Ρ. 039984/17-02-2020 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 186 παρ. 5 του Ν. 

3463/2006.                                      

9. Τθν 296/15-06-2020 Α.Δ.Σ. ςχετικι με: α) ζγκριςθ διεξαγωγισ φανερισ προφορικισ 

πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ ανάδειξθσ αναδόχου για τθν διαχείριςθ και τθν ανακφκλωςθ 

μελανοδοχείων και β) οριςμό τριμελοφσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ-επίβλεψθσ και 

παράδοςθσ-παραλαβισ. 

 

Στθ χϊρα μασ δεν λειτουργεί  Εγκεκριμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

μελανοδοχείων, οπότε τα ωσ άνω απόβλθτα απορρίπτονται ςαν κοινά Αςτικά ςτερεά 

Απόβλθτα. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ωσ άνω, θ Δ/νςθ Κακαριότθτασ – Ανακφκλωςθσ, 

προτείνει τθ ςυνεργαςία με εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ 

ανακφκλωςθσ μελανοδοχείων. 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ  

Ρρόχειρθ, φανερι, προφορικι πλειοδοτικι δθμοπραςία που αφορά ςτθν ανάδειξθ 

πλειοδότθ για  τθν  εναλλακτικι διαχείριςθ χρθςιμοποιθμζνων (κενϊν)  μελανοδοχείων από 

εκτυπωτζσ, φαξ και φωτοτυπικά μθχανιματα, τα οποία κα ςυλλζγονται από 

ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ κτιρίων, όπου ςτεγάηονται και λειτουργοφν Υπθρεςίεσ του Διμου 

Ακθναίων.  

 

Άρθρο 1. 

ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ 

Η δθμοπραςία είναι προφορικι  πλειοδοτικι και κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ρ.Δ 270/81  ενϊπιον αρμόδιασ επιτροπισ ςτα γραφεία τθσ Οικονομικισ επιτροπισ, οδόσ 

Λιοςίων 22, 4οσ όροφοσ τθν ______ θμζρα _______ και ϊρα______ 

  

Άρθρο 2. 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙΟ ΡΩΤΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

Σαν ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ των εκποιοφμενων κενϊν μελανοδοχείων, ορίηεται 

πωσ: 

 θ πλειοδοτικι προςφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 0.15 € για κάκε τεμάχιο 

άδειου τόνερ/drum. 



 εφόςον δεν βρεκεί ανάδοχοσ , ο οποίοσ κα μπορζςει να προςφζρει το παραπάνω 

ςυνολικό ποςό, κα κθρυχκεί ανάδοχοσ θ εταιρεία που κα προςφζρει μελάνια, τόνερ και 

γραφικι φλθ ιςόποςθσ αξίασ. 

 

Άρθρο 3. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία απαιτείται να κατακζςει επί ποινι 

αποκλειςμοφ τα παρακάτω δικαιολογθτικά  

 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 τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

 Να προςκομίςει γραμμάτιο παρακατακζςεωσ του Τ.Ρ. & Δ. ι εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα Τράπεηασ ποςοφ ίςου με το 2% τθσ 

υπολογιςμζνθσ ςυμβατικισ εκποιοφμενθσ ποςότθτασ υπολογίηεται να είναι:  

      3.000 toner Χ 0,15 € = 450 €  

Η ελάχιςτθ τιμι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ορίηεται ςτο ποςό των 50€ 

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.  

 Να προςκομίςει Ριςτοποιθτικό από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο ότι: 1) δεν ζχει κθρυχκεί ςε 

πτϊχευςθ, 2) δεν ζχει κατατεκεί αίτθςθ ςτο Ρρωτοδικείο να κθρυχκεί ςε πτϊχευςθ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από Δθμόςια 

Αρχι ότι δεν τελεί ςε εκκακάριςθ ι παφςθ των εργαςιϊν.  

  Πλεσ οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα 

(30) θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ του διαγωνιςμοφ. 

 Υπεφκυνθ 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 μελανοδοχείων. 

 Να διακζτει Άδεια ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων από τθν 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ ι όμορων Διοικιςεων (άρκρο 8, παράγραφοσ 1 τθσ ΚΥΑ 

Η.Ρ. 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. 

 Ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υποβάλλονται ςε     πρωτότυπο ι ςε 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και 

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 

 Επίςθμθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ είναι θ Ελλθνικι και όλα τα ςτοιχεία αυτισ, κακϊσ και 

κάκε ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι κα 

ςυνοδεφεται από νόμιμθ ελλθνικι μετάφραςθ. 

 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΓΕΜΗ με πιςτοποιθτικό μεταβολϊν και αντίγραφα των 

αναφερόμενων ςε αυτό εγγράφων, καταςτατικϊν κλπ. από το οποίο να προκφπτει ο νόμιμοσ 

εκπρόςωπόσ τθσ, κακϊσ και φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ του ταυτότθτασ. Εφόςον οι 

ενδιαφερόμενοι ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό όχι με το νόμιμο εκπρόςωπο βάςει 

καταςτατικοφ αλλά με εκπροςϊπουσ τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά ςφμφωνα με 

τα  προβλεπόμενα ςτο καταςτατικό, βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ, βεβαιωμζνου του γνιςιου 

τθσ υπογραφισ του εκπροςωπουμζνου από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι Αρχι ι 

ςυμβολαιογράφο ι από όπου προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 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. 

Υπεφκυνθ 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.  

 



Β. ΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ο Ρλειοδότθσ 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 

μελανοδοχείων που παραλαμβάνει.  

Το πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ πρζπει να ςυνοδεφεται από αντίγραφο τθσ  Άδειασ 

αξιοποίθςθσ αποβλιτων τθσ επιχείρθςθσ αξιοποίθςθσ αποβλιτων. 

 

Άρθρο 4. 

ΟΟΙ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ  

Η δθμοπραςία αφορά τθν εκποίθςθ χρθςιμοποιθμζνων μελανοδοχείων που  
ςυγκεντρϊνονται ςε χϊρουσ του Διμου και ο πλειοδοτϊν κα παραλαμβάνει τισ 
εκποιοφμενεσ ποςότθτεσ. 
 
Ο πλειοδοτϊν κα τοποκετιςει κάδουσ ςυλλογισ μελανοδοχείων και κα  παραλαμβάνει με 
δικά του μζςα τισ εκποιοφμενεσ ποςότθτεσ από τα κάτωκι ςθμεία: 
Α)  Δθμοτικό Βρεφοκομείο Ακθνϊν 
Β) Ιερά Οδόσ 151 (ζδρα τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ-Ανακφκλωςθσ) 
Γ)   Ακθνάσ 16 (Δ/νςθ Οδοποιίασ, Αποχζτευςθσ και Κοινοχριςτων Χϊρων) 
Δ)  Σωκράτουσ 57 (Δ/νςθ Δόμθςθσ) 
Ε)  Αγ. Κων/νου 14 (Δ/νςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ) 
Σ) Λιοςίων 22 (Δθμαρχείο) 
Ζ)   Ακθνάσ 63, Ρλ. Κοτηιά  (Δθμαρχιακό Μζγαρο)  
Η)  Δθμόςια Σχολεία (Δθμοτικά, Γυμνάςια, Λφκεια) που ανικουν ςτο Διμο Ακθναίων.  
 
Η παραλαβι κα πραγματοποιείται κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςισ του Αναδόχου (e-mail, 
fax),  από τθν αρμόδια επιτροπι που ζχει οριςκεί από το Διμο Ακθναίων ςφμφωνα με τθν 
υπ’ αρικμ.1232/2019 Α.Δ.Σ.(Τθλζφωνο επικοινωνίασ Δ. Ακθναίων: 2103402485και 
2103402476) 
   

 

Άρθρο 5. 

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. 

 

Άρθρο 6. 

ΧΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια τθσ   ςφμβαςθσ κα ζχει ιςχφ  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. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ  



1.  Η δθμοπραςία είναι πλειοδοτικι, φανερι και προφορικι και διεξάγεται κατά τθν 

κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα από τθν αρμόδια Επιτροπι. Η δθμοπραςία μπορεί να 

ςυνεχιςτεί και μετά τθν οριηόμενθ ςτθ διακιρυξθ ϊρα εφόςον εξακολουκοφν χωρίσ διακοπι 

οι προςφορζσ. Για τθ ςυνζχιςθ τθσ δθμοπραςίασ και μετά τθν οριηόμενθ ϊρα αποφαςίηει θ 

αρμόδια Επιτροπι, θ απόφαςθ τθσ οποίασ καταχωρείται ςτα πρακτικά. Αν κάποιοσ 

πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ςτθν Επιτροπι, πριν τθν ζναρξθ 

του διαγωνιςμοφ, παρουςιάηοντασ και το αντίςτοιχο νόμιμο πλθρεξοφςιο ζγγραφο, αλλιϊσ 

κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό.  

2. Η επιτροπι δθμοπραςίασ παραλαμβάνει τα δικαιολογθτικά, τα οποία κα πρζπει να 

βρίςκονται ςε φάκελο, ςτο εξϊφυλλο του οποίου κα αναγράφεται το όνομα του 

ςυμμετζχοντοσ/επωνυμία εταιρείασ, ευκρινϊσ και καταχωρεί ςτο πρακτικό διενζργειασ τθσ 

δθμοπραςίασ τουσ ενδιαφερόμενουσ κατά ςειρά προςζλευςθσ. 

3. Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι μονογράφει ζνα προσ ζνα τα δικαιολογθτικά και ελζγχει τθν 

πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν. Η τυχόν απόφαςι τθσ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερομζνου 

να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία, ωσ μθ πλθροφντοσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

αναγράφεται ςτα πρακτικά. 

4. Μετά τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ, το πρακτικό διενζργειασ του διαγωνιςμοφ υπογράφεται 

από τα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και τον τελευταίο πλειοδότθ.  

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι επί τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ενςτάςεισ κατατίκενται ςτθν επιτροπι διενζργειασ 

τθσ δθμοπραςίασ τθν ίδια θμζρα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ και μόνο από εκείνουσ που 

ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό ι αποκλείςτθκαν από αυτόν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 

διαδικαςίασ του και για λόγουσ που ανακφπτουν κατά το αντίςτοιχο ςτάδιο, ςτθν αρμόδια 

για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ υπθρεςία. 

Οι ενςτάςεισ πρωτοκολλοφνται και διαβιβάηονται αυκθμερόν ςτθν διενεργιςαςα το 

διαγωνιςμό επιτροπι. 

Επί των ενςτάςεων αποφαςίηει θ Ο.Ε. επιτροπι προ τθσ εγκρίςεωσ ι μθ του αποτελζςματοσ. 

 

ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ  

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. 

 

 

 

 



 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΡΟΙΗΣΗΣ 

Ο πλειοδότθσ κα καταβάλλει χωρίσ καμία άλλθ όχλθςθ από τον Διμο το τίμθμα (άρκρο 2) 

για τθν ποςότθτα των προσ εκποίθςθ μελανοδοχείων, toner/drum και γραφικισ φλθσ,  εντόσ 

του πρϊτου δεκαθμζρου κάκε μινα,  από τθν παραλαβι των εκποιοφμενων υλικϊν, ςτθ 

Δ/νςθ Κακαριότθτασ – Ανακφκλωςθσ, Τμιμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων. Η 

ποςότθτα εκποίθςθσ του προθγοφμενου μινα κα ςυνοδεφεται από τθν κατάκεςθ των 

νομίμων παραςτατικϊν (δελτία παραλαβισ κλπ.) που αποδεικνφουν τθν εκποιοφμενθ 

ποςότθτα και δεν επιτρζπεται για τθν απόδειξθ τθσ καταβολισ κανζνα άλλο αποδεικτικό 

μζςο οφτε αυτόσ ακόμα ο όρκοσ.  

Το ποςό κα πιςτωκεί ςτον Κ.Α. 1122.001 προχπολογιςμοφ 2020 (εκποίθςθ άλλων κινθτϊν 

πραγμάτων).  

 

ΕΡΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ  

Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται:  

1)  εάν δεν παρουςιαςκεί πλειοδότθσ,   

2) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ αν ο τελευταίοσ πλειοδότθσ αρνθκεί να 

υπογράψει τα πρακτικά και  

3) 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. 

Στθν 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 Συμβουλίου.  

Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται από τον Διμαρχο με περιλθπτικι διακιρυξθ,  

με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ, 5 (πζντε) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ 

διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ. 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ  

Η παροφςα διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί τουλάχιςτον 10 (δζκα) θμζρεσ προ τθσ διενζργειάσ 

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. 



Τα ζξοδα τθσ δθμοςίευςθσ ςτισ εφθμερίδεσ τθσ αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ 

δθμοςίευςθσ βαρφνουν  τον πλειοδοτοφντα.                        

                                                                                               

  

Αθήνα …………….2020 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

           

ΓΕΩΓΙΟΣ ΗΓΟΡΟΥΛΟΣ     Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

       

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΓΑΝΤΑΣ 

                       

   

 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ         

 

ΔΗΜΗΤΑ ΚΑΛΔΗ 


