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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Από το πρακτικό της με αριθμ. 27/2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                          Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                        ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 265/2022                                                                    
Γραφείο : Οικονομικής                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                Επιτροπής 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διενέργειας Πλειοδοτικής Φανερής και 

Προφορικής Δημοπρασίας για την «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου 

Ζωής (ΟΤΚΖ)» του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81. 

 

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις 14 του  

μήνα   Ιουνίου   έτους  2022 , ημέρα της  εβδομάδας  Τρίτη    και  ώρα 13.00 συνήλθε  

σε Τακτική  Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  

από  την αριθμό πρωτοκόλλου   16741/39/10-06-2022    έγγραφη  πρόσκληση  της  Προ-

έδρου  της. Η πρόσκληση επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) 

της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010  

(ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο  77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία, δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 9  μελών  παρέστησαν  

στη συνεδρίαση  9  μέλη: 

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                       ΑΠΟΝΤΑ 

1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος   

2 Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος   

3 B. Kουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος   

4 Ι. Παναγόπουλος , Τακτικό μέλος   

5 Β. Αλεξίου,  Tακτικό   μέλος   

6 B. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος   

7 Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος    

8 Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος   

9 Π. Γρίλλιας, Τακτικό μέλος   

        Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου 

Αικατερίνη.          

  Η Δήμαρχος - Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου 

εισηγούμενη , το 2Ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με την περίληψη,   έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  τις διατάξεις του Ν.3852/2010 , το 

Π.Δ.270/81 (ΦΕΚ Α΄77/30.3.81), τις διατάξεις του Ν.3463/06 και τις διατάξεις του Ν. 

4623/2019, καθώς και   
Α) το υπ’ αρ. πρωτ. 16327/7-6-22 διαβιβαστικό  έγγραφο του τμήματος εσόδων το οποίο έχει ως 

ΑΔΑ: 6ΨΓΣΩ63-ΔΧ1



  2 

εξής: 

<< Θέμα:  Διαβίβαση σχεδίου Διακήρυξης διενέργειας Δημοπρασίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 270/81. 
 
Σας αποστέλλουμε το ανωτέρω προαναφερθέν σχέδιο, προκειμένου να προβείτε στην 
λήψη σχετικής απόφασης κατάρτισης των όρων διενέργειας Πλειοδοτικής Φανερής και 
Προφορικής Δημοπρασίας για την «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και 
μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής 
(ΟΤΚΖ)» του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81. 

 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
Γενικό Γραμματέα 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος 
Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής  
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής  Αστυνομίας>> 

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δημήτριος Συκαράς 

 

Και γ) το σχέδιο των όρων της δημοπρασίας το οποίο έχει ως εξής: 

<< «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.270/81 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 
ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)» 

  

 Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου   έχοντας υπόψη:  

1) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2939/2001 ''Συσκευασίες και εναλλα-

κτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – ίδρυση Εθνικού 

Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

(ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις''.  

2) Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 ''για την εναλλακτική διαχεί-

ριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής''.  

3) Την με αρ. οικ.105136 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, (ΦΕΚ 

907/Β΄/2002) για την σύσταση  της Ε.Δ.Ο.Ε..  

4) Τις σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 1002901/67/Τ. & Ε.Φ. (ΦΕΚ 

57/Β΄/2002) σχετικά με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού 

ως στερεών αποβλήτων και εγκαταλελειμμένων οχημάτων.  

5) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 ''Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας'' όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

6) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-

τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης''.  

7) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3861/2010 ''Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικη-

τικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια''.  

8) Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ α΄77) ''περί καθορισμού 

των οργάνων , της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' 

εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων''.  

9) Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 431/1983 ''Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, για την προσέγγιση 

των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν την έγκριση των οχη-

μάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους», όπως τροποποιήθηκε 

με τις 78/315/Ε.Ο.Κ., της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/Ε.Ο.Κ, της 12ης Ι-

ουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ, της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμ-

βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων'' .  
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10) Τις σχετικές διατάξεις το Ν.4623/2019 ''Ρυθμίσεις του Υπουργείου Ε-

σωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθ-

μίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα''.  

11)  Την με αρ. 81/16-05-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 

την έγκριση  διενέργειας Ανοιχτής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την περι-

συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε συγκεκριμένο 

σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).  
 

Προκηρύσσει την διενέργεια ανοιχτής πλειοδοτικής, φανερής και προφορι-

κής  δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα 

περισυλλεχθούν από καταγεγραμμένα  σημεία του δήμου, με τελικό σκοπό την πα-

ράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 

παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004.  

  

Άρθρο 1ο – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημη-

τρίου 55 – 2ος όροφος, την ……. του μήνα  ………. του έτους 2022, ημέρα ………….. 

ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθω-

σης πραγμάτων του Δήμου Αγίου Δημητρίου και θα συνεδριάσει στο γραφείο Δημο-

τικού Συμβουλίου, 2ος όροφος.  

Ώρα έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται η ……….. π.μ. και ώρα λήξης η ……….. π.μ.  

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της 

ανωτέρω οριζόμενης ώρας λήξης, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφο-

ρές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η 

Επιτροπή η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.  

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης 

μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον 

κάθε πλειοδοτούντα και η δέσμευση μεταφέρεται διαδοχικά από τον πρώτο στους 

επόμενους επιβαρύνοντας οριστικά των τελευταίο πλειοδότη.  

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή 

δημοπρασίας πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο 

νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογα-

ριασμό.  

Η απόφαση της επιτροπής επί της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου 

να συμμετάσχει στην δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικεία διακηρύ-

ξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.  

Εάν η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επα-

ναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

  

Άρθρο 2ο – Δημοσίευση διακήρυξης  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε ………. Εφημερίδ…, ήτοι στην: 

……………………………………………….    δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την 

διεξαγωγή της δημοπρασίας. Επίσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dad.gr) και στη διεύθυνση 

diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-

2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδί-

κτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια"».  

Η δαπάνη δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει 

τον τελευταίο πλειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί, οι σχετικές δε αποδείξεις πλη-

ρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
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Άρθρο 3ο – Αντικείμενα προς περισυλλογή -εκποίηση  

Η δημοπρασία αφορά έναν αόριστο αριθμό οχημάτων όπως ορίζονται από το άρθρο 

2, σημείο 1 του Π.Δ. 116/2004 τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως εγκαταλελειμμένα, 

σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 2 του Π.Δ. 116/2004. Εγκαταλελειμμένο χαρακτη-

ρίζεται το όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών 

ορίων της παρ. 1 ά. 9 του Π.Δ. 116/2004, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής 

(ΟΤΚΖ) και αποτελεί στερεό απόβλητο. Περισυλλέγεται δε προκειμένου να ανακυ-

κλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό 

την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.  

Σύμφωνα με το με αρ. 10846/26-04-2022 έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας του 

Δήμου έχουν καταγραφεί και βρίσκονται σε διαδικασία απομάκρυνσης περισσότερα 

από 200 οχήματα της κατηγορίας Μ και Μ1 και 5 οχήματα της κατηγορίας Ν και Ν1.   

  

Άρθρο 4ο – Διάρκεια συμβατικής σχέσης  

Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε …… έτη (..) από την υπογραφή της 

συμβάσεως, με δικαίωμα επέκτασης για ……. (…) έτ… ακόμη εφόσον ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή.  

  

Άρθρο 5ο – Ελάχιστο όριο προσφοράς  

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των …………..  ευρώ ανά 

όχημα   (για τις κατηγορίες Μ,Μ1,Ν,Ν1) και το ποσό των ……….. ευρώ ανά όχημα 

(για την κατηγορία τρίκυκλων οχημάτων) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα κατη-

γοριών οχημάτων του Π.Δ. 431/1983  ήτοι:  

Κατηγορίας Μ, οχήματα με κινητήρα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προ-

σώπων και έχουν είτε τέσσερις τροχούς τουλάχιστον είτε τρείς τροχούς και μέγιστο 

βάρος υπερβαίνων του 1tn ……………………… € / όχημα  

Κατηγορίας Μ1, οχήματα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων και 

φέρον κατ’ ανώτερο όριο, εκτός της θέσης του οδηγού έως οκτώ θέσεις καθημένων 

……………… € / όχημα  

Κατηγορίας Ν, οχήματα με κινητήρα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά εμπο-

ρευμάτων και έχουν τέσσερις τροχούς τουλάχιστον είτε τρείς τροχούς και μέγιστο 

βάρος υπερβαίνον τον 1 tn …………….. € / όχημα  

Κατηγορίας Ν1, οχήματα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων 

και έχουν μέγιστο βάρος μη υπερβαίνων τους 3,5 tn …………….. € / όχημα  

Τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, με τρείς συμμετρικούς τροχούς του είναι εξο-

πλισμένα με κινητήρα κυβισμού άνω των 50 cm3 εάν είναι εσωτερικής καύσης ή  

/ και έχουν μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 45 km/h  …………………€ / 

όχημα  

 

Άρθρο 6ο – Δικαίωμα Συμμετοχής στη Δημοπρασία  

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πλειοδοτική Φανερή και Προφορική Δημοπρασία έχουν 

φυσικά  πρόσωπα ή  εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσημα 

μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. , έχουν την έδρα της επιχείρησής τους εντός του 

Νομού Αττικής  και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των 

ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.  

 

Άρθρο 7ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στην δημοπρασία  

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή απο-

κλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:  

7.1 Οι Έλληνες Πολίτες  

α. Εγγύηση συμμετοχής στη Πλειοδοτική Φανερή και Προφορική Δημοπρασία α-

ναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και 

δανείων ποσού ίσου με το 10% της πρώτης προσφοράς δηλαδή …………………….. 
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ευρώ # ……………….#€ υπολογιζόμενης στο 10%  της αξίας των ως αναφερομέ-

νων στο άρθρο 3 του παρόντος καταγεγραμμένων προς απομάκρυνση οχημάτων. 

(σχετ. άρθρο 3 παρ. 2Β του Π.Δ. 270/81).  

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με 

άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το 10% 

(σχετ.   άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 270/81) του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο 

της τελευταίας προσφοράς επί το πλήθος των προς απομάκρυνση οχημάτων, για την 

εξασφάλιση της τήρησης όλων των όρων της σύμβασης.  

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή συγκεκριμένα θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρε-

σία του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον αντισυμ-

βαλλόμενο μετά τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής, εκπλήρωση 

όλων των υποχρεώσεών του.  

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα ε-

πιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας.  

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμή-

νου από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:  

β1.  για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

β2. για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 

του ΠΔ60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για:  

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγρα-

φος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, 

σελ. 1),  

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβου-

λίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρά-

γραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2),  

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48),  

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρό-

ληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση ε-

σόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, 

η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με 

το Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).  

γ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής και διοικητικής αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 99-106 του Πτωχευ-

τικού Κώδικα ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτι-

κού Κώδικα, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνι-

σμού.  

δ.  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινω-

νικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχο-

λούμενο σε αυτούς προσωπικό.  

ε.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στους οργανισμούς της υπεύθυνης δήλωσης του 

προηγούμενου εδαφίου και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:  
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 Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς 

κύριας ασφάλισης.  

 Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.  

 Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως 

εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.  

 Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία 

(το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπρο-

σωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε περίπτωση 

των ΕΠΕ και ΑΕ η ασφαλιστική ενημερότητα αφορά διοικούντες την εταιρεία.  

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομί-

σουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, θε-

ωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι α-

σφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος ή τυχόν ισοδύναμα έγ-

γραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε 

περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμό-

δια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπι-

κού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιο-

γράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχεί-

ρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε 

χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 

δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγρά-

φου αυτής.  

στ.  Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγ-

γραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν 

την ημερομηνία της Πλειοδοτικής Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας.  

(Θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένοι και το ειδικό επάγγελμά τους).  

ζ. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της ΕΔΟΕ και Πιστοποίησης ISO 

9001 και 14001.  

η. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού και 

να προκύπτει ότι θα είναι εν ισχύ έως και 31-12-2022.  

7.2  Οι αλλοδαποί :  

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμ-

μάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% 

της πρώτης προσφοράς δηλαδή …………………….. ευρώ # ……….. #€ υπολογιζό-

μενης στο  10% της αξίας των ως αναφερομένων στο άρθρο 3 του παρόντος κατα-

γεγραμμένων προς απομάκρυνση οχημάτων. (σχετ. άρθρο 3 παρ. 2Β του Π.Δ. 

270/81).  

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με 

άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το 10% 

(σχετ.   άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 270/81) του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο 

της τελευταίας προσφοράς επί το πλήθος των προς απομάκρυνση οχημάτων, για την 

εξασφάλιση της τήρησης όλων των όρων της σύμβασης.  

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 

καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά 

τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υπο-

χρεώσεών του.  

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα ε-

πιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας.  

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευ-

ταίου τριμήνου από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει 
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ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: β1.  για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

β2. για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 

του ΠΔ60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για:  

 i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 πα-

ράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1),  

 ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμ-

βουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2),  

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48),  

 iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, 

η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με 

το Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).  

γ.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής και διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από την οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, σε κατάσταση εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε διαδικασία 

αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, πτωχευτικό συμβι-

βασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής δια-

χείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέ-

πεται από το δίκαιο της χώρας τους.  

δ. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινω-

νικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχο-

λούμενο σε αυτούς προσωπικό.  

ε.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενή-

μεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλι-

σης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (ε) που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, 

ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.  

στ.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγ-

γραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις ή καταλόγους.  

  

7.3 Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) :  

α.  Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (7.1) και (7.2),  

- Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικασικής αρχής της χώρας του νομικού προσώπου, αφορά τους Δια-

χειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευ-

θύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και 

τους νομίμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου και από 

αυτό θα προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του εδαφίου (β) της περίπτωσης 

(7.1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες Πολίτες.  
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία της Πλειοδοτικής Φανερής και Προ-

φορικής Δημοπρασίας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση 
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του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (μόνο για ημεδαπές Α.Ε.), ή άλλες ανά-

λογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) υποβάλλεται πιστοποιητικό μεταβολών. Σε περίπτωση που υφίστανται τρο-

ποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρείας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011 χορηγεί-

ται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται 

πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. 

 

7.4.  Οι συνεταιρισμοί:  

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγ-

γυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% της πρώ-

της προσφοράς δηλαδή ..………….ευρώ # ……………… #€ υπολογιζόμενης στο  

10%  της αξίας των ως αναφερομένων στο άρθρο 3 του παρόντος καταγεγραμμέ-

νων προς απομάκρυνση οχημάτων (σχετ.   άρθρο 3 παρ. 2Β του Π.Δ. 270/81).  

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με 

άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το 10% 

(σχετ. άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 270/81) του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο 

της τελευταίας προσφοράς επί το πλήθος των προς απομάκρυνση οχημάτων, για την 

εξασφάλιση της τήρησης όλων των όρων της σύμβασης.  

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 

καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά 

τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υπο-

χρεώσεών του.  

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα ε-

πιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας.  

β.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα  

γ.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας  
Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δι-

καστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του εδαφίου (β) της περίπτωσης 

(7.1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.  

δ.  Τα δικαιολογητικά των εδαφίων (γ) και (δ) της περίπτωσης (7.1) ως άνω του 

παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρι-

σμούς και των εδαφίων (γ) και (δ) της περίπτωσης (7.2) ως άνω του παρόντος 

άρθρου για αλλοδαπούς, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντί-

στοιχα και του εδαφίου (β) της περίπτωσης (7.3) ως άνω του παρόντος άρθρου για 

νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.  

  

7.5    Οι ενώσεις προμηθευτών / κοινοπραξίες :  

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέ-

χει στην ένωση / κοινοπραξία.  

  

7.6   Τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα  

Επιπλέον οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα ακόλουθα:  

α. Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συ-

γκεκριμένα:  

 Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει:  
1. Προκειμένου για Α.Ε.,   
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 Βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του 

καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού 

υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και   

 Αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η α-

νακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκε-

κριμένης εταιρείας.  

2. Προκειμένου για Ι.Κ.Ε.  

 αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των 

τροποποιήσεών του, και απόφαση των εταίρων για ορισμό του διαχειριστή, 

αν δεν ορίζεται στο καταστατικό.     

3. Προκειμένου για Ε.Π.Ε.  

 Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας αρχής και κωδικοποιημένο κα-

ταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.    

●   Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομί-

σει:  

 Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού  

 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων 

του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστα-

νται τροποποιήσεις στο καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε μετά τις 

4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν 

γένη νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμο-

ποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 

νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 

β. Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν  

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπη-

ρεσία και τις μεταβολές του.  

 Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.  

 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας αξιόχρεου  εγγυητή.  

γ.  Υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά 

στοιχεία του καθώς και το ΑΦΜ του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολό-

κληρα υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση της σύμβασης.  

δ.  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται:  

 Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  

 Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δη-

μοσίου ή των ΟΤΑ με βάση αμετάκλητη απόφαση.  

 Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές 

με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του 

ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Α.Α.  

 Ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.  

ε.  Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο / αντι-

πρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπη-

σης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια 
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δικαστική και διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσω-

πεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευ-

τών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό 

πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή 

αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προ-

σφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν 

μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος εταιρίας που 

συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με 

άλλο τρόπο αμοιβής.  

στ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού 

προσώπου για την έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ενώσεων 

/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποφάσεις των οργάνων διοίκη-

σης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης συμμετοχής τους 

στην ένωση / κοινοπραξία και συμμετοχής τους στον διαγωνισμό για την συγκεκρι-

μένη προμήθεια.  
 

7.7 Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες 

οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα 

ακόλουθα:  

 

Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην 

προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περί-

πτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους 

αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιο-

λογηθούν.  

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από έ-

νορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής 

ή συμβολαιογράφου.  

Για τους συμμετέχοντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη 

δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.  

Όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ό-

πως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α').  

Συγκεκριμένα:  

- Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο. Θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί 

με το γνήσιο της υπογραφής. 

- Τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν.4250/2014 σε ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύ-

πων.    

Άρθρο 8ο – Εγγυητής  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεώνεται κατά την ημέρα της δημοπρασίας να παρου-

σιάσει αξιόχρεο εγγυητή (που να μην είναι οφειλέτης του Δήμου Αγίου Δημητρίου), 

ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγ-

γύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου.  

Ο εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά μετά τη δημο-

πρασία, και τη σύμβαση μετά την έγκριση των πρακτικών από τον Γενικό Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μαζί με τον πλειοδότη, χωρίς καμία αντίρρηση αφού 

όπως συμφωνείται η συμμετοχή του αυτή στην δημοπρασία με την άνω ιδιότητά του 

ως εγγυητή δηλώνει πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων και των συμφωνητικών 

της διακήρυξης και της σύμβασης που θα επακολουθήσει. Αντικατάσταση εγγυητή 

δεν επιτρέπεται. Αν αρνηθεί να υπογράψει, τότε οι χρηματικές εγγυήσεις θα κατα-

πέσουν υπέρ του Δήμου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας του πλειο-

δότη σχετικά με αυτό. Η υπογραφή έχει την έννοια ότι ο εγγυητής καθίσταται αλλη-

λέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για κάθε παράβαση των όρων 

της σύμβασης και στερείται του ευεργετήματος της διαιρέσεως ή διζήσεως.  

ΑΔΑ: 6ΨΓΣΩ63-ΔΧ1



  11 

  

Άρθρο 9ο-Διεξαγωγή διαγωνισμού  

1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά 

την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημο-

πρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον 

εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρα-

σίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασιών και η από-

φαση της καταχωρείται στα πρακτικά.  

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 καταχωρίζει στο πρακτικό διενέρ-

γειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.  

3. Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ε-

λέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού 

ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.  

4. Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους 

που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προσφορά 

θα είναι για κάθε είδος οχήματος ξεχωριστά. Ως πλειοδοτική κρίνεται η α-

νώτερη οικονομική προσφορά ανά είδος οχήματος.  

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει 

διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 

πλειοδότη.  

5. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υ-

πογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή 

του.  

6. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο 

της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.  

7. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος 

του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το 

επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγ-

γύηση συμμετοχής.  

  

Άρθρο 10ο –Ενστάσεις  

Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατατίθενται στην  Επιτροπή του  

Π.Δ. 270/81, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή της δημο-

πρασίας. Αν η ένσταση κατατεθεί στο δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα δια-

βιβάζεται στη  Επιτροπή του Π.Δ. 270/81. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με τις 

τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η  Οικονο-

μική Επιτροπή, αποστέλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης για επικύρωση.  

Άρθρο 11ο-Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού  

1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαι-

ολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονο-

μική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού.  

2. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδε-

χθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυ-

ρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως 

τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι 

λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζη-

μίωσης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το 

κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.  
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3. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνε-

ται με επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλα-

βόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυρο-

κολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία 

υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειο-

δότη.  

  

Άρθρο 12ο – Καταβολή αντιτίμου  

Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνη-

μένο και αναγραφόμενο στη σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ κάθε τρί-

μηνο από την υπογραφή της συμβάσεως, εξαιρουμένων των οχημάτων που επι-

στρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό θα αποδεικνύεται από την εταιρία με αντίγραφο 

δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη που η εταιρία οφείλει να προσκο-

μίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι:  

1. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβο-

λής των οφειλομένων  

2. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων  

3. Διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού ανά τρίμηνο, με απο-

τέλεσμα τη μη καταβολή των οφειλομένων ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος 

και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχε-

τικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν να 

δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου.  

  

Άρθρο 13ο – Υπογραφή σύμβασης  

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεων 

εγγυητή, ο οποίος και θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων 

της σύμβασης.  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση 

σ’ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με 

τον εγγυητή του για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η 

εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμ-

βαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και 

ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας 

από την προηγούμενη όμοια. Πάντως η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε ορι-

στικά υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικο-

νομική Επιτροπή.  

  

Άρθρο 14ο - Επανάληψη Δημοπρασίας  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από την κα Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί 

σε αυτήν πλειοδότης, ήτοι:  

1. Εάν ουδείς εμφανισθεί  

2. 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 της Οικονομικής Επιτροπής 

όταν:  

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ή από το Γενικό 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλμα-

τος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,  

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής 

τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημο-

πρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. 
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Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το 

οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέ-

σματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιά-

στηκε εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως.  

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη της Δη-

μάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευόμενης, 

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενεργείας της δημοπρασίας.  

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προ-

σφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία.  

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση γίνεται απευθείας 

με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

  

Άρθρο 15ο – Όροι και Υποχρεώσεις εκ της συμβάσεως  

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας) υποχρε-

ούται να:  

1. Προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρ-

θρο 9 παρ. 1-3 του ΠΔ 116/04, έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα 

οχήματα» να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως οχήματα τέλους κύκλου ζωής 

μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών.  

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα 

προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα 

εκδίδει εις τριπλούν τα απαραίτητα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης – παραλαβής 

οχημάτων).  

3. Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και 

τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα 

του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής), μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ, γ) περι-

γραφή της κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της 

αναδόχου εταιρείας.  

4. Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υ-

πογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της 

αναδόχου εταιρείας. Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία εκδίδει την προβλεπόμενη 

στο άρθρο 8 του ΠΔ 116/04 Βεβαίωση Παραλαβής οχήματος και ένα αντίγραφο 

κοινοποιείται απαραιτήτως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εντός αποκλειστικού 

χρονικού διαστήματος δεκαπέντε ημερών από την παράδοση του οχήματος.  

5. Η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις 

εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ο Δήμος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως α-

ριθμού. Η συλλογή και μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκατα-

στάσεις της εταιρείας διενεργείται με δικά της μέσα (γερανοί) και χωρίς μεταφόρ-

τωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου.  

6. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτου του ΟΤΚΖ για 

οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκύψει στο όχημα κατά την αποκομιδή – μεταφορά και 

εκφόρτωση (ενδεικτικώς αναφερομένων τα παρακάτω: ατύχημα, υλικές ζημιές σε 

παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός ή θανάτωση προσώπου κλπ.) ούτε και για τυ-

χόν ζημίες ή απώλειες εξαρτημάτων του κατά την διάρκεια της παραμονής του στον 

χώρο προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου ή της αναδόχου εταιρείας.  

7. Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη των ΟΤΚΖ (που βρίσκονται εντός των 

ορίων του Δήμου μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το 

σκοπό αυτό ο ανάδοχος και με δικές του δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής, μεταφοράς 

και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία ανακύκλωσης οχημάτων 

τέλους κύκλου ζωής.  

8. Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί τα ΟΤΚΖ από την στιγμή της συλλογής 

ή/και παραλαβής τους από το Δήμο, και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων 

χρονικών προθεσμιών να τα φυλάσσει σε δικό της ασφαλή χώρο για διάστημα του-
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λάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών και να εκδώσει το προβλεπόμενο Πιστοποι-

ητικό Καταστροφής του Οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, από την Ε.Δ.Ο.Ε. 

ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Εφόσον πρόκειται για 

όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται από την εταιρεία 

στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.  

9. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνεται το αργότερο σε 

τρεις ημερολογιακές ημέρες από την με οποιαδήποτε μορφή ειδοποίηση από τον 

Δήμο, στην οποία θα συμφωνήσουν Δήμος και ο αντισυμβαλλόμενος, ήτοι:  

· Τηλεφωνική επικοινωνία  

· Fax  

· Mail  

· Έγγραφη ενημέρωση  

· Προφορική ενημέρωση από αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο  

Η περισυλλογή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο μέρη για αποδεδειγμένους λό-

γους ανωτέρας βίας, ενδεικτικά παραθέτουμε: απεργίες, θεομηνίες, φυσικές κατα-

στροφές κ.α.  

Άρθρο 16ο – Εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους  

Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που α-

πορρέουν από την σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον 

αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε τρίτο.  

Άρθρο 17ο –Δυνατότητα τροποποίησης  

Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφομένης σύμβα-

σης θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα, αποκλειόμενου οποιουδή-

ποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση 

υπό του Δήμου οποιουδήποτε δικαιώματός του, άπαξ ή κατ΄ επανάληψη, δε θα ση-

μαίνει παραίτηση από το δικαίωμά του αυτό.  

Άρθρο 18ο – Παράβαση όρων  

Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής 

αποτελεί λόγο έκπτωσής του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 

εκτέλεσης χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.  

Άρθρο 19ο - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων  

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 

Δημοτικό κατάστημα από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα Εσόδων του 

Δήμου Αγίου Δημητρίου.  

Αρμόδιος υπάλληλος: Βλάδου Χ.- Ταχ. Δ/νση:  Αγίου Δημητρίου 55 – 4ος όροφος, 

Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. 17343, Τηλ. .2132007780 – email:cvladou@dad.gr.  

Άρθρο 20ο- Ειδικοί όροι  

Για ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του 

Π.Δ. 270/81«Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέρ-

γειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτή-

των» και των Ν. 3463/06 και του Ν. 3852/2010.>> 

 

   Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής . 

 Στη συνέχεια η Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά και ακολούθησε ψηφοφορία με ανάτασης χειρός. 

 Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη το ανωτέρω σχέδιο, την 81/2022 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  καθώς και  τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις,   

μετά από συζήτηση : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης  πλειοδοτικής , φανερής και προφορικής 

ΑΔΑ: 6ΨΓΣΩ63-ΔΧ1



  15 

δημοπρασίας , για την «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων  οχημάτων και μεταφορά τους 

σε συγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής  (ΟΤΚΖ)» του 

Δήμου , ως κάτωθι: 

<< «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.270/81 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 

ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)»  

  

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου   έχοντας υπόψη:  
1) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2939/2001 ''Συσκευασίες και εναλλα-

κτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – ίδρυση Εθνικού 

Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

(ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις''.  

2) Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 ''για την εναλλακτική διαχεί-

ριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής''.  

3) Την με αρ. οικ.105136 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, (ΦΕΚ 

907/Β΄/2002) για την σύσταση  της Ε.Δ.Ο.Ε..  

4) Τις σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 1002901/67/Τ. & Ε.Φ. (ΦΕΚ 

57/Β΄/2002) σχετικά με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού 

ως στερεών αποβλήτων και εγκαταλελειμμένων οχημάτων.  

5) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 ''Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας'' όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

6) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-

τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης''.  

7) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3861/2010 ''Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικη-

τικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια''.  

8) Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ α΄77) ''περί καθορισμού 

των οργάνων , της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' 

εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων''.  

9) Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 431/1983 ''Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, για την προσέγγιση 

των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν την έγκριση των οχη-

μάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους», όπως τροποποιήθηκε 

με τις 78/315/Ε.Ο.Κ., της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/Ε.Ο.Κ, της 12ης Ι-

ουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ, της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμ-

βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων'' .  

10) Τις σχετικές διατάξεις το Ν.4623/2019 ''Ρυθμίσεις του Υπουργείου Ε-

σωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθ-

μίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα''.  

11)  Την με αρ. 81/16-05-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 

την έγκριση  διενέργειας Ανοιχτής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την περι-

συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε συγκεκριμένο 

σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).  
 

Προκηρύσσει την διενέργεια ανοιχτής πλειοδοτικής, φανερής και προφορι-

κής  δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα 

περισυλλεχθούν από καταγεγραμμένα  σημεία του δήμου, με τελικό σκοπό την πα-

ράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 

παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004.  

  

Άρθρο 1ο – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημη-

τρίου 55 – 2ος όροφος, την 12 του μήνα  Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη 

ΑΔΑ: 6ΨΓΣΩ63-ΔΧ1



  16 

ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθω-

σης πραγμάτων του Δήμου Αγίου Δημητρίου και θα συνεδριάσει στο γραφείο Δημο-

τικού Συμβουλίου, 2ος όροφος.  

Ώρα έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης η 10.30 π.μ.  

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της 

ανωτέρω οριζόμενης ώρας λήξης, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφο-

ρές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η 

Επιτροπή η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.  

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης 

μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον 

κάθε πλειοδοτούντα και η δέσμευση μεταφέρεται διαδοχικά από τον πρώτο στους 

επόμενους επιβαρύνοντας οριστικά των τελευταίο πλειοδότη.  

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή 

δημοπρασίας πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο 

νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογα-

ριασμό.  

Η απόφαση της επιτροπής επί της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου 

να συμμετάσχει στην δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικεία διακηρύ-

ξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.  

Εάν η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επα-

ναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

 Άρθρο 2ο – Δημοσίευση διακήρυξης  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία (1) Εφημερίδα, ήτοι 

στην: ΑΥΓΗ    δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας. 

Επίσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα του 

Δήμου (www.dad.gr) και στη διεύθυνση diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια"».  

Η δαπάνη δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει 

τον τελευταίο πλειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί, οι σχετικές δε αποδείξεις πλη-

ρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

 Άρθρο 3ο – Αντικείμενα προς περισυλλογή -εκποίηση  

Η δημοπρασία αφορά έναν αόριστο αριθμό οχημάτων όπως ορίζονται από το άρθρο 

2, σημείο 1 του Π.Δ. 116/2004 τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως εγκαταλελειμμένα, 

σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 2 του Π.Δ. 116/2004. Εγκαταλελειμμένο χαρακτη-

ρίζεται το όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών 

ορίων της παρ. 1 ά. 9 του Π.Δ. 116/2004, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής 

(ΟΤΚΖ) και αποτελεί στερεό απόβλητο. Περισυλλέγεται δε προκειμένου να ανακυ-

κλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό 

την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.  

Σύμφωνα με το με αρ. 10846/26-04-2022 έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας του 

Δήμου έχουν καταγραφεί και βρίσκονται σε διαδικασία απομάκρυνσης περισσότερα 

από 200 οχήματα της κατηγορίας Μ και Μ1 και 5 οχήματα της κατηγορίας Ν και Ν1.   

  

Άρθρο 4ο – Διάρκεια συμβατικής σχέσης  

Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε δύο έτη (2) από την υπογραφή της 

συμβάσεως, με δικαίωμα επέκτασης για δύο (2) έτη ακόμη εφόσον ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή.  

 Άρθρο 5ο – Ελάχιστο όριο προσφοράς  

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 150  ευρώ ανά όχημα   

(για τις κατηγορίες Μ,Μ1,Ν,Ν1) και το ποσό των 30 ευρώ ανά όχημα (για την 

κατηγορία τρίκυκλων οχημάτων) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα κατηγοριών 

οχημάτων του Π.Δ. 431/1983  ήτοι:  
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Κατηγορίας Μ, οχήματα με κινητήρα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προ-

σώπων και έχουν είτε τέσσερις τροχούς τουλάχιστον είτε τρείς τροχούς και μέγιστο 

βάρος υπερβαίνων του 1tn 150 € / όχημα  

Κατηγορίας Μ1, οχήματα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων και 

φέρον κατ’ ανώτερο όριο, εκτός της θέσης του οδηγού έως οκτώ θέσεις καθημένων 

150 € / όχημα  

Κατηγορίας Ν, οχήματα με κινητήρα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά εμπο-

ρευμάτων και έχουν τέσσερις τροχούς τουλάχιστον είτε τρείς τροχούς και μέγιστο 

βάρος υπερβαίνον τον 1 tn 150 € / όχημα  

Κατηγορίας Ν1, οχήματα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων 

και έχουν μέγιστο βάρος μη υπερβαίνων τους 3,5 tn 150 € / όχημα  

Τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, με τρείς συμμετρικούς τροχούς του είναι εξο-

πλισμένα με κινητήρα κυβισμού άνω των 50 cm3 εάν είναι εσωτερικής καύσης ή  

/ και έχουν μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 45 km/h  30 / όχημα  

Άρθρο 6ο – Δικαίωμα Συμμετοχής στη Δημοπρασία  

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πλειοδοτική Φανερή και Προφορική Δημοπρασία έχουν 

φυσικά  πρόσωπα ή  εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσημα 

μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. , έχουν την έδρα της επιχείρησής τους εντός του 

Νομού Αττικής  και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των 

ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.  

Άρθρο 7ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στην δημοπρασία  

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή απο-

κλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:  

7.1 Οι Έλληνες Πολίτες  

α. Εγγύηση συμμετοχής στη Πλειοδοτική Φανερή και Προφορική Δημοπρασία α-

ναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και 

δανείων ποσού ίσου με το 10% της πρώτης προσφοράς δηλαδή τρεις χιλιάδες 

ευρώ # 3.000,00#€ υπολογιζόμενης στο 10%  της αξίας των ως αναφερομένων 

στο άρθρο 3 του παρόντος καταγεγραμμένων προς απομάκρυνση οχημάτων. (σχετ. 

άρθρο 3 παρ. 2Β του Π.Δ. 270/81).  

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με 

άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το 10% 

(σχετ.   άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 270/81) του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο 

της τελευταίας προσφοράς επί το πλήθος των προς απομάκρυνση οχημάτων, για την 

εξασφάλιση της τήρησης όλων των όρων της σύμβασης.  

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή συγκεκριμένα θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρε-

σία του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον αντισυμ-

βαλλόμενο μετά τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής, εκπλήρωση 

όλων των υποχρεώσεών του.  

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα ε-

πιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας.  

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμή-

νου από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:  

β1.  για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

β2. για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 

του ΠΔ60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για:  

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγρα-

φος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, 

σελ. 1),  
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ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβου-

λίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρά-

γραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2),  

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48),  

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρό-

ληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση ε-

σόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, 

η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με 

το Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).  

γ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής και διοικητικής αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 99-106 του Πτωχευ-

τικού Κώδικα ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτι-

κού Κώδικα, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνι-

σμού.  

δ.  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινω-

νικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχο-

λούμενο σε αυτούς προσωπικό.  

ε.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στους οργανισμούς της υπεύθυνης δήλωσης του 

προηγούμενου εδαφίου και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:  

 Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς 

κύριας ασφάλισης.  

 Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.  

 Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως 

εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.  

 Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία 

(το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπρο-

σωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε περίπτωση 

των ΕΠΕ και ΑΕ η ασφαλιστική ενημερότητα αφορά διοικούντες την εταιρεία.  

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομί-

σουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, θε-

ωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι α-

σφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος ή τυχόν ισοδύναμα έγ-

γραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε 

περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμό-

δια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπι-

κού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιο-

γράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχεί-

ρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε 

χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 

δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγρά-

φου αυτής.  
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στ.  Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγ-

γραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν 

την ημερομηνία της Πλειοδοτικής Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας.  

(Θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένοι και το ειδικό επάγγελμά τους).  

ζ. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της ΕΔΟΕ και Πιστοποίησης ISO 

9001 και 14001.  

η. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού και 

να προκύπτει ότι θα είναι εν ισχύ έως και 31-12-2022.  

7.2  Οι αλλοδαποί :  

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμ-

μάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% 

της πρώτης προσφοράς δηλαδή τρεις χιλιάδες ευρώ # 3.000,00#€ υπολογιζόμε-

νης στο  10% της αξίας των ως αναφερομένων στο άρθρο 3 του παρόντος καταγε-

γραμμένων προς απομάκρυνση οχημάτων. (σχετ. άρθρο 3 παρ. 2Β του Π.Δ. 

270/81).  

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με 

άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το 10% 

(σχετ.   άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 270/81) του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο 

της τελευταίας προσφοράς επί το πλήθος των προς απομάκρυνση οχημάτων, για την 

εξασφάλιση της τήρησης όλων των όρων της σύμβασης.  

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 

καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά 

τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υπο-

χρεώσεών του.  

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα ε-

πιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας.  

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευ-

ταίου τριμήνου από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: β1.  για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

β2. για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 

του ΠΔ60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για:  

 i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 πα-

ράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1),  

 ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμ-

βουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2),  

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48),  

 iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, 

η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με 

το Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).  

γ.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής και διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από την οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, σε κατάσταση εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε διαδικασία 
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αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, πτωχευτικό συμβι-

βασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής δια-

χείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέ-

πεται από το δίκαιο της χώρας τους.  

δ. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινω-

νικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχο-

λούμενο σε αυτούς προσωπικό.  

ε.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενή-

μεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλι-

σης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (ε) που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, 

ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.  

στ.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγ-

γραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις ή καταλόγους.  

  

7.3 Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) :  

α.  Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (7.1) και (7.2),  

- Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικασικής αρχής της χώρας του νομικού προσώπου, αφορά τους Δια-

χειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευ-

θύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και 

τους νομίμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου και από 

αυτό θα προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του εδαφίου (β) της περίπτωσης 

(7.1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες Πολίτες.  
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία της Πλειοδοτικής Φανερής και Προ-

φορικής Δημοπρασίας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση 

του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (μόνο για ημεδαπές Α.Ε.), ή άλλες ανά-

λογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) υποβάλλεται πιστοποιητικό μεταβολών. Σε περίπτωση που υφίστανται τρο-

ποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρείας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011 χορηγεί-

ται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται 

πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. 

 

7.4.  Οι συνεταιρισμοί:  

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγ-

γυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% της πρώ-

της προσφοράς δηλαδή τρεις χιλιάδες ευρώ # 3.000,00#€ , υπολογιζόμενης στο  

10%  της αξίας των ως αναφερομένων στο άρθρο 3 του παρόντος καταγεγραμμέ-

νων προς απομάκρυνση οχημάτων (σχετ.   άρθρο 3 παρ. 2Β του Π.Δ. 270/81).  

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με 

άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το 10% 

(σχετ. άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 270/81) του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο 

της τελευταίας προσφοράς επί το πλήθος των προς απομάκρυνση οχημάτων, για την 

εξασφάλιση της τήρησης όλων των όρων της σύμβασης.  

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 

καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά 

τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υπο-

χρεώσεών του.  
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Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα ε-

πιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας.  

β.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα  

γ.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας  
Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δι-

καστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του εδαφίου (β) της περίπτωσης 

(7.1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.  

δ.  Τα δικαιολογητικά των εδαφίων (γ) και (δ) της περίπτωσης (7.1) ως άνω του 

παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρι-

σμούς και των εδαφίων (γ) και (δ) της περίπτωσης (7.2) ως άνω του παρόντος 

άρθρου για αλλοδαπούς, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντί-

στοιχα και του εδαφίου (β) της περίπτωσης (7.3) ως άνω του παρόντος άρθρου για 

νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.  

  

7.5    Οι ενώσεις προμηθευτών / κοινοπραξίες :  

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέ-

χει στην ένωση / κοινοπραξία.  

  

7.6   Τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα  

Επιπλέον οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα ακόλουθα:  

α. Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συ-

γκεκριμένα:  

 Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει:  
4. Προκειμένου για Α.Ε.,   

 Βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του 

καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού 

υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και   

 Αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η α-

νακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκε-

κριμένης εταιρείας.  

5. Προκειμένου για Ι.Κ.Ε.  

 αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των 

τροποποιήσεών του, και απόφαση των εταίρων για ορισμό του διαχειριστή, 

αν δεν ορίζεται στο καταστατικό.     

6. Προκειμένου για Ε.Π.Ε.  

 Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας αρχής και κωδικοποιημένο κα-

ταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.    

●   Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομί-

σει:  

 Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού  

 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων 

του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστα-

νται τροποποιήσεις στο καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε μετά τις 

4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 
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Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν 

γένη νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμο-

ποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 

νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 

β. Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν  

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπη-

ρεσία και τις μεταβολές του.  

 Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.  

 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας αξιόχρεου  εγγυητή.  

γ.  Υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά 

στοιχεία του καθώς και το ΑΦΜ του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολό-

κληρα υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση της σύμβασης.  

δ.  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται:  

 Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  

 Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δη-

μοσίου ή των ΟΤΑ με βάση αμετάκλητη απόφαση.  

 Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές 

με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του 

ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Α.Α.  

 Ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.  

ε.  Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο / αντι-

πρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπη-

σης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια 

δικαστική και διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσω-

πεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευ-

τών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό 

πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή 

αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προ-

σφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν 

μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος εταιρίας που 

συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με 

άλλο τρόπο αμοιβής.  

στ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού 

προσώπου για την έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ενώσεων 

/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποφάσεις των οργάνων διοίκη-

σης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης συμμετοχής τους 

στην ένωση / κοινοπραξία και συμμετοχής τους στον διαγωνισμό για την συγκεκρι-

μένη προμήθεια.  
 

7.7 Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες 

οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα 

ακόλουθα:  

 

Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην 

προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περί-

πτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους 

αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιο-

λογηθούν.  
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Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από έ-

νορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής 

ή συμβολαιογράφου.  

Για τους συμμετέχοντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη 

δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.  

Όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ό-

πως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α').  

Συγκεκριμένα:  

- Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο. Θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί 

με το γνήσιο της υπογραφής. 

- Τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν.4250/2014 σε ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύ-

πων.    

Άρθρο 8ο – Εγγυητής  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεώνεται κατά την ημέρα της δημοπρασίας να παρου-

σιάσει αξιόχρεο εγγυητή (που να μην είναι οφειλέτης του Δήμου Αγίου Δημητρίου), 

ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγ-

γύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου.  

Ο εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά μετά τη δημο-

πρασία, και τη σύμβαση μετά την έγκριση των πρακτικών από τον Γενικό Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μαζί με τον πλειοδότη, χωρίς καμία αντίρρηση αφού 

όπως συμφωνείται η συμμετοχή του αυτή στην δημοπρασία με την άνω ιδιότητά του 

ως εγγυητή δηλώνει πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων και των συμφωνητικών 

της διακήρυξης και της σύμβασης που θα επακολουθήσει. Αντικατάσταση εγγυητή 

δεν επιτρέπεται. Αν αρνηθεί να υπογράψει, τότε οι χρηματικές εγγυήσεις θα κατα-

πέσουν υπέρ του Δήμου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας του πλειο-

δότη σχετικά με αυτό. Η υπογραφή έχει την έννοια ότι ο εγγυητής καθίσταται αλλη-

λέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για κάθε παράβαση των όρων 

της σύμβασης και στερείται του ευεργετήματος της διαιρέσεως ή διζήσεως.  

 Άρθρο 9ο-Διεξαγωγή διαγωνισμού  

8. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά 

την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημο-

πρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον 

εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρα-

σίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασιών και η από-

φαση της καταχωρείται στα πρακτικά.  

9. 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 καταχωρίζει στο πρακτικό διενέρ-

γειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.  

10. Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ε-

λέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού 

ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.  

11. Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους 

που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προσφορά 

θα είναι για κάθε είδος οχήματος ξεχωριστά. Ως πλειοδοτική κρίνεται η α-

νώτερη οικονομική προσφορά ανά είδος οχήματος.  

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει 

διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 

πλειοδότη.  
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12. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υ-

πογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή 

του.  

13. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο 

της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.  

14. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος 

του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το 

επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγ-

γύηση συμμετοχής.  

 Άρθρο 10ο –Ενστάσεις  

Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατατίθενται στην  Επιτροπή του  

Π.Δ. 270/81, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή της δημο-

πρασίας. Αν η ένσταση κατατεθεί στο δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα δια-

βιβάζεται στη  Επιτροπή του Π.Δ. 270/81. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με τις 

τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η  Οικονο-

μική Επιτροπή, αποστέλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης για επικύρωση.  

Άρθρο 11ο-Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού  

1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαι-

ολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονο-

μική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού.  

2. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδε-

χθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυ-

ρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως 

τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι 

λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζη-

μίωσης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το 

κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.  

3. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνε-

ται με επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλα-

βόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυρο-

κολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία 

υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειο-

δότη.  

 Άρθρο 12ο – Καταβολή αντιτίμου  
Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνη-

μένο και αναγραφόμενο στη σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ κάθε τρί-

μηνο από την υπογραφή της συμβάσεως, εξαιρουμένων των οχημάτων που επι-

στρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό θα αποδεικνύεται από την εταιρία με αντίγραφο 

δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη που η εταιρία οφείλει να προσκο-

μίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι:  

1. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβο-

λής των οφειλομένων  

2. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων  

3. Διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού ανά τρίμηνο, με απο-

τέλεσμα τη μη καταβολή των οφειλομένων ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος 

και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχε-

τικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν να 

δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου.  

 Άρθρο 13ο – Υπογραφή σύμβασης  

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεων 

εγγυητή, ο οποίος και θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος 
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αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων 

της σύμβασης.  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση 

σ’ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με 

τον εγγυητή του για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η 

εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμ-

βαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και 

ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας 

από την προηγούμενη όμοια. Πάντως η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε ορι-

στικά υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικο-

νομική Επιτροπή.  

 Άρθρο 14ο - Επανάληψη Δημοπρασίας  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από την κα Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί 

σε αυτήν πλειοδότης, ήτοι:  

1. Εάν ουδείς εμφανισθεί  

2. 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 της Οικονομικής Επιτροπής 

όταν:  

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ή από το Γενικό 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλμα-

τος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,  

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής 

τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημο-

πρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. 

Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το 

οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέ-

σματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιά-

στηκε εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως.  

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη της Δη-

μάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευόμενης, 

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενεργείας της δημοπρασίας.  

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προ-

σφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία.  

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση γίνεται απευθείας 

με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 Άρθρο 15ο – Όροι και Υποχρεώσεις εκ της συμβάσεως  

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας) υποχρε-

ούται να:  

1. Προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρ-

θρο 9 παρ. 1-3 του ΠΔ 116/04, έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα 

οχήματα» να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως οχήματα τέλους κύκλου ζωής 

μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών.  

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα 

προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα 

εκδίδει εις τριπλούν τα απαραίτητα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης – παραλαβής 

οχημάτων).  

3. Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και 

τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα 

του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής), μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ, γ) περι-

γραφή της κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της 

αναδόχου εταιρείας.  
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4. Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υ-

πογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της 

αναδόχου εταιρείας. Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία εκδίδει την προβλεπόμενη 

στο άρθρο 8 του ΠΔ 116/04 Βεβαίωση Παραλαβής οχήματος και ένα αντίγραφο 

κοινοποιείται απαραιτήτως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εντός αποκλειστικού 

χρονικού διαστήματος δεκαπέντε ημερών από την παράδοση του οχήματος.  

5. Η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις 

εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ο Δήμος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως α-

ριθμού. Η συλλογή και μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκατα-

στάσεις της εταιρείας διενεργείται με δικά της μέσα (γερανοί) και χωρίς μεταφόρ-

τωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου.  

6. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτου του ΟΤΚΖ για 

οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκύψει στο όχημα κατά την αποκομιδή – μεταφορά και 

εκφόρτωση (ενδεικτικώς αναφερομένων τα παρακάτω: ατύχημα, υλικές ζημιές σε 

παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός ή θανάτωση προσώπου κλπ.) ούτε και για τυ-

χόν ζημίες ή απώλειες εξαρτημάτων του κατά την διάρκεια της παραμονής του στον 

χώρο προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου ή της αναδόχου εταιρείας.  

7. Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη των ΟΤΚΖ (που βρίσκονται εντός των 

ορίων του Δήμου μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το 

σκοπό αυτό ο ανάδοχος και με δικές του δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής, μεταφοράς 

και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία ανακύκλωσης οχημάτων 

τέλους κύκλου ζωής.  

8. Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί τα ΟΤΚΖ από την στιγμή της συλλογής 

ή/και παραλαβής τους από το Δήμο, και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων 

χρονικών προθεσμιών να τα φυλάσσει σε δικό της ασφαλή χώρο για διάστημα του-

λάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών και να εκδώσει το προβλεπόμενο Πιστοποι-

ητικό Καταστροφής του Οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, από την Ε.Δ.Ο.Ε. 

ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Εφόσον πρόκειται για 

όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται από την εταιρεία 

στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.  

9. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνεται το αργότερο σε 

τρεις ημερολογιακές ημέρες από την με οποιαδήποτε μορφή ειδοποίηση από τον 

Δήμο, στην οποία θα συμφωνήσουν Δήμος και ο αντισυμβαλλόμενος, ήτοι:  

· Τηλεφωνική επικοινωνία  

· Fax  

· Mail  

· Έγγραφη ενημέρωση  

· Προφορική ενημέρωση από αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο  

Η περισυλλογή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο μέρη για αποδεδειγμένους λό-

γους ανωτέρας βίας, ενδεικτικά παραθέτουμε: απεργίες, θεομηνίες, φυσικές κατα-

στροφές κ.α.  

 

Άρθρο 16ο – Εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους  

Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που α-

πορρέουν από την σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον 

αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε τρίτο.  

Άρθρο 17ο –Δυνατότητα τροποποίησης  

Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφομένης σύμβα-

σης θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα, αποκλειόμενου οποιουδή-

ποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση 

υπό του Δήμου οποιουδήποτε δικαιώματός του, άπαξ ή κατ΄ επανάληψη, δε θα ση-

μαίνει παραίτηση από το δικαίωμά του αυτό.  
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Άρθρο 18ο – Παράβαση όρων  

Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής 

αποτελεί λόγο έκπτωσής του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 

εκτέλεσης χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.  

Άρθρο 19ο - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων  

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 

Δημοτικό κατάστημα από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα Εσόδων του 

Δήμου Αγίου Δημητρίου.  

Αρμόδιος υπάλληλος: Βλάδου Χ.- Ταχ. Δ/νση:  Αγίου Δημητρίου 55 – 4ος όροφος, 

Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. 17343, Τηλ. .2132007780 – email:cvladou@dad.gr.  

Άρθρο 20ο- Ειδικοί όροι  

Για ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του 

Π.Δ. 270/81«Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέρ-

γειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτή-

των» και των Ν. 3463/06 και του Ν. 3852/2010.>> 

                                                                                                                                

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό 265/14-

06-2022 και υπογράφεται ως εξής: 

Η Πρόεδρος                                                          Τα Μέλη 
Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος                          Α. Γαβαλάς 

B. Κουτσοβασίλης 

Ι. Παναγόπουλος 

B. Kουτσανδρέας 

Β. Αλεξίου 

Χ. Πρεκετές 

Α. Γιαννέζος 

Π. Γρίλλιας 

 

Ακριβές  απόσπασμα 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
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