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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25ης Μαΐου  2021 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Κατάρτισης  όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, 

φανερής δημοπρασίας για Συλλογή και 

απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός 

ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και κινητών 

αντικειμένων 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :85 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 9          ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0 
Στη Δάφνη σήμερα την  25η Μαΐου 2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 -12:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της 
τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 5406/21-05-2021 
πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε 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 , 
ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/
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16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

 
Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 
Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 9 τακτικά μέλη 

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη προς 
συνεδρίασης εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην 
ανωτέρω πρόσκληση έθεσε υπόψη του σώματος ότι πρέπει  να καταρτιστούν και να εγκριθούν 
οι όροι διακήρυξης, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση των 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου Δάφνης-
Υμηττού, με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά 
την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004 και τη συλλογή κινητών πραγμάτων για 
σκραπ μετάλλου και σιδήρου, με εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και σύμφωνα με 
το Π.Δ. 270/1981. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η προσφορά με την μεγαλύτερη 
αποζημίωση  ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προς τον Δήμο και σε περίπτωση συμμετοχής 
μόνο μίας επιχείρησης στη  δημοπρασία η Επιτροπή Διαγωνισμού θα δέχεται προσφορά 
οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια. 
Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.  

 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, τη βρήκε νόμιμη άκουσε τις 
τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των 
εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 5206/2021 εγγράφου του 
γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού, την αριθμ. 17Γ/2021 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μέσω πλειοδοτικού 
διαγωνισμού , έχοντας τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ)  σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018, και του Ν. 
4071/2012, του Ν.4257/2014  και των Π.Δ. 270/1981 και 116/2004, του Ν.4735/2020 μετά από 
διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,  

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
Καταρτίζει και εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 
δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν 
από σημεία του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο 
σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004 και τη 
συλλογή κινητών πραγμάτων για σκραπ μετάλλου και σιδήρου, με εντολή της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Δήμου και σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 οι οποίοι έχουν ως εξής: 

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
 
Προκηρύσσει ανοικτή φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση των 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, 
με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004 και τη συλλογή κινητών πραγμάτων για scrap μετάλλου και 
σιδήρου, με εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981. 
 
Άρθρο 1ο 

Γενικές Πληροφορίες 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004, κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή 
κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (άρθρο 2, παρ. 2), χαρακτηρίζεται ως 
εγκαταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του 
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εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ. 116/2004 (άρθρο 9 παρ. 1), είναι όχημα στο τέλος κύκλου 
ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο α, ΚΥΑ 
69728/824/1996 σε συνδυασμό με την παρ. 4, αρ. 2 Ν. 2939/2001). Σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, εφόσον δεν 
αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του περιέρχεται στην κυριότητα του οικείου Δήμου και περισυλλέγετε 
προκειμένου να ανακυκλωθεί και για το λόγο αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής από την 
Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση. 
 
Άρθρο 2ο 
Αντικείμενο της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία αφορά την ανάδειξη εταιρίας, η οποία θα πλειοδοτήσει στην παρούσα δημοπρασία, 
για την συλλογή και ανακύκλωση του συνόλου των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 116/2004,  εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και την συλλογή κινητών πραγμάτων για scrap μετάλλου και σιδήρου, 
με εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981. Ο συνολικός 
αριθμός εγκαταλελειμμένων οχημάτων εκτιμάται στα τριάντα (30) περίπου οχήματα (φορτηγά κάθε 
είδους, IX αυτοκίνητα) σε ετήσια βάση αλλά αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική εκτίμηση. Η 
ενδεικτική ποσότητα σε τόνους για scrap μετάλλου και σιδήρου εκτιμάται σε τρεις (3) τόνους το έτος 
περίπου. 
Η πλειοδότρια εταιρία θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς) και προσωπικό εκείνα τα κινητά 
αντικείμενα σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 και τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν 
χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και εν συνεχεία θα τα 
οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση, για τα οποία έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/2004. 
 
Η εν λόγω εκποίηση αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα, στην 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των 
κατασκευαστικών τος στοιχείων. Παράλληλα επιτυγχάνεται η μείωση ποσότητας των προς διάθεση 
αποβλήτων. Απώτερος σκοπός είναι η ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών , η 
εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού και η εν γένει προστασία της δημόσιας 
υγείας και του περιβάλλοντος. 
 
Άρθρο 3ο 
Νομικό πλαίσιο 
Για την διενέργεια της παρούσας δημοπρασίας και την εκτέλεσή της ισχύουν: 

1. Η παρούσα διακήρυξη. 
2. Η υπ’  αριθμ. 17 Γ/31.03.2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού για 

την Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για τη Συλλογή εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων στα όρια του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. 

3. Η υπ’ αριθμ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής …………………. (ΑΔΑ: 
………………….) που αφορά την έγκριση της διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 
δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ), χωρικής αρμοδιότητας 
του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. 

4. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των 
όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 
κοινοτήτων». 

5. Ο Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν.2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων — Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». 

7. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ ΝΙ 909/2003) «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση στερεών 
αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» καθώς και της κείµενης 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας». 

8. Το Π.Δ. 116/2004 για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής. 
9. Η απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (οικ.105136, ΦΕΚ 907/Β’/2004) για την σύσταση της 
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Ε.Δ.Ο.Ε. ( Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος). 
10. Την ΚΥΑ 112145/2004 (ΦΕΚ 1916/Β/2004) «Ξεχωριστή αναγραφή της χρηµατικής 

εισφοράς επί των τιµολογίων πώλησης ελαστικών των οχηµάτων, των ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των οχηµάτων, των 
λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιµολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές 
χρήστες-επιτηδευµατίες. 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
12. Την ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ B '791/2006) Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.Β της µε αρ. 13588/725 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων κλπ.» (Β '383) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1) της 
οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18η Μαρτίου 1991 ». 

13. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
–Πράγραμμα Καλλικράτης». 

14. Ο Ν. 3861/2010, Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» 

15.  Τις διατάξεις του Ν.3854/2010 (ΦΕΚ 94Α) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων — Ίδρυση Εθνικού 
Οργανισµού ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες 
διατάξεις». 

16. Τον Ν.4Ο41/2012 ποινική προστασία περιβάλλοντος-εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/99/ΕΚ 
— πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/98/ΕΚ 
ρύθµιση θεµάτων ΥΠ.ΠΕ.ΚΑ. (ΦΕΚ Α/24/20Ι2). 

 
17. Ο Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’ 2014 Κεφ. Α, άρθρο 64) με τις διατάξεις του οποίου 

«επιτρέπεται σε ΟΤΑ Α’ βαθμού η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων». 

18. Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων, λοιπές (πλην των ανωτέρω 
αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις και γενικότερα κάθε διάταξης (νόµου, Π.∆., 
Υπουργικής Απόφασης, κλπ) που διέπουν τη ανάθεση η εκτέλεση της παρούσας, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητώς. 

 
Άρθρο 4ο 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 στο Δημαρχείο στην οδό Έλλης 16 και Κανάρη στη Δάφνη, 
…………………….., ημέρα ………….. και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) – ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας που προβλέπεται από Π.Δ. 270/80, όπως αυτή 
ορίσθηκε και ισχύει για τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού με την απόφαση 17 Γ/31.03.2021 του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Άρθρο 5ο 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 
Κατηγορία 1 

1. Για Ι.Χ. αυτοκίνητα και φορτηγά (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 110,00 € ανά 
τεμάχιο). 

Κατηγορία 2 
2. Για κινητά αντικείμενα που προορίζονται για Scrap μετάλλου και σιδήρου (ελάχιστο 

όριο πρώτης προσφοράς 100,00 € ανά τόνο). 
Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία είναι υποχρεωτικό, με ποινή αποκλεισμού, να δώσουν 
προσφορά για όλες τις κατηγορίες δηλαδή κατηγορία 1 για εγκαταλελειμμένα οχήματα (IX 
αυτοκίνητα και φορτηγά) και κατηγορία 2 για scrap μετάλλου και σιδήρου. Η κατακύρωση θα γίνει 
ξεχωριστά για κάθε κατηγορία. 
Προσφορές μικρότερες των ελαχίστων πρώτων προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές από την 
Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας. Η εκάστη πλειοδοτούσα προσφορά θα πρέπει να διαφέρει 
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από την προηγούμενη κατά τουλάχιστον 10,00 €. 
Άρθρο 6ο 

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

καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία 
δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης της δημοπρασίας, εφόσον εξακολουθούν 
άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της 
οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και η απόφαση της 
καταχωρείται στα πρακτικά. 

2. Η Επιτροπής Διενέργειας 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 διενέργειας της 
δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης, κριτήριο είναι ο αριθμός 
πρωτοκόλλου που θα φέρει ο φάκελος . 

3. Η Επιτροπής Διενέργειας 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 διενέργειας της 
δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης, κριτήριο είναι ο αριθμός 
πρωτοκόλλου που θα φέρει ο φάκελος . 

 
4. Στην συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά  και ελέγχει την 

πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου 
να συμμετάσχει  στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 

5. Ακολούθως η επιτροπή δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους 
που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

•   Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης µετά του 
ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, 
η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και 
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 
•  Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στη Επιτροπή 
δηµοπρασίας πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο 
πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. 
•  Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να 
συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακήρυξης 
προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. 
 
Η κάθε προσφορά θα είναι για κάθε κατηγορία ξεχωριστά (δηλ. κατηγορία 1: 
εγκαταλελειμμένα οχήματα και κατηγορία 2: κινητά πράγματα για scrap μετάλλου και 
σιδήρου ξεχωριστά). Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη η δέσμευση δε αυτή 
μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 

6. Μετά την λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον 
τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Τα πρακτικά εγκρίνονται από την Οικονομική 
Επιτροπή. 

• Ο αναδειχθησόµενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεων εγγυητή, ο 
οποίος και θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας καθιστάµενος αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον υπεύθυνος µαζί µε τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

7. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της 
επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.  

8. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του 
αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, µε ελάχιστο όριο προσφοράς το επ'ονόµατι του 
κατακυρωθέντος ποσού και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής. 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των 
πρακτικών της δηµοπρασίας , κατόπιν αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.  
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που 
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως  και δημοσιευμένης, πέντε (5) τουλάχιστον 
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ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας. 
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά 
την προηγουμένη δημοπρασία. 
Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση γίνεται απευθείας με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Άρθρο 7ο 

Όροι της δημοπρασίας 
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου υποχρεούται να: 

1. Εντοπίζει και καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλελειμμένα οχήματα» ή άλλως 
«οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής» σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004, τα οποία βρίσκονται 
μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. 

2. Εντοπίζει, καταγράφει και περισυλλέγει τα κινητά αντικείμενα σύμφωνα με το Π.Δ.270/1981 
για scrap μετάλλου και σιδήρου. 

3. Προβαίνει δε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε τα «εγκαταλελειμμένα οχήματα» να 
περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως ΟΤΚΖ, μετά την παρέλευση των απαιτούμενων από 
τον νόμο προθεσμιών. 

4. Υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση. 
5. Επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων. 
6. Εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης-παραλαβής 

οχημάτων, τα οποία περιέχουν υποχρεωτικά τα εξής: 
α) χρόνο και τόπο παράδοσης (οδός–αριθμός). 
β) στοιχεία οχήματος, ήτοι είδος, μάρκα, μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδας, ή 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ. 
γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήματος. 
δ) στοιχεία του γερανοφόρου οχήματος και του οδηγού αυτού. 
7.   Τα παραστατικά αφού συμπληρωθούν, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο 
του Δήμου και τον οδηγό της εταιρίας. 
8.      Η εταιρία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα και 
κινητά αντικείμενα για scrap μετάλλου και σιδήρου που υποδεικνύει ο Δήμος ως ΟΤΚΖ 
ανεξαρτήτως αριθμού, εφόσον βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Η συλλογή και η 
μεταφορά των εγκαταλελειμμένων στις εγκαταστήσεις του αντισυμβαλλόμενου γίνεται με δικά της 
μέσα και δικές της δαπάνες αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης, χωρίς μεταφόρτωση από χώρο 
προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου. 
9.      Ουδεμία ευθύνη βαρύνει τον Δήμο έναντι του ιδιοκτήτη του κινητού αντικειμένου ή του ΟΤΚΖ 
για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο όχημα κατά την αποκομιδή-μεταφορά και εκφόρτωση του 
π.χ. ατύχημα, υλικές ζημίες σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός, θάνατος προσώπου 
(ενδεικτική παράθεση). 
10.    Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί τα κινητά αντικείμενα και τα ΟΤΚΖ από την στιγμή της 
συλλογής και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος από την ΕΔΟΕ, 
ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
11.    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 αντισυμβαλλόμενος, ήτοι: 

 Τηλεφωνική επικοινωνία. 

 Fax. 

 Mail. 

 Έγγραφη ενημέρωση. 

 Προφορική ενημέρωση από αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο. 
12.     Η περισυλλογή μπορεί να αναβληθεί και από τα δυο μέρη για αποδεδειγμένους λόγους 
ανωτέρας βίας, ενδεικτικά παραθέτουμε: απεργίες, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές κ.α. 
13.     Εάν κατά την διάρκεια της φύλαξης, σε χώρο της αναδόχου εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 
9 παρ. 3 του Π.Δ. 116/2004), το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σ΄ 
αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Μετά την 
παρέλευση του νόμιμου χρονικού διαστήματος τα οχήματα προωθούνται για την διαδικασία της 
ανακύκλωσης. 
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    14.  Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί τα Ο.Τ.Κ.Ζ. από τη στιγµή της συλλογής ή/και 
    παραλαβής τους από το ∆ήµο και µετά την παρέλευση των απαιτούµενων χρονικών 
    προθεσµιών (τα φυλάσσει σε δικό της ασφαλή χώρο για διάστηµα τουλάχιστον 10 
    ηµερών), να εκδώσει το προβλεπόµενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του Οχήµατος για 
    λογαριασµό του ∆ήµου από την Ε.∆.Ο.Ε., το οποίο θα παραδίδεται στην αρµόδια 
    Υπηρεσία του ∆ήµου εντός ενός (1) µηνός και ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τις αρµόδιες 
    ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. Εφόσον πρόκειται για όχηµα µε άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, 
    αυτές κατατίθενται από την εταιρεία στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
    της οικείας Περιφέρειας. 
15.     Η εξόφληση του τιμήματος της εκποίησης των οχημάτων θα γίνεται από την ανάδοχο εταιρεία 
στο Ταμείο του Δήμου, εντός των δέκα πρώτων ημερών του κάθε μήνα με βάση τον αριθμό των 
οχημάτων που απομακρύνθηκαν στην διάρκεια του προηγούμενου μήνα, εξαιρουμένων των 
οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους. Για την πώληση των οχημάτων δεν θα κόβεται 
παραστατικό από το Δήμο αλλά μόνο γραμμάτιο είσπραξης. Για τα οχήματα που επιστρέφονται 
στους ιδιοκτήτες η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 
αντίγραφο της δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη εντός των δέκα πρώτων ημερών 
του επομένου μήνα της παραλαβής. 
16.     Η ανάδοχος εταιρεία Ανακύκλωσης Οχημάτων θα διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι όλα τα 
υλικά, τα οποία εξάγονται από τα ΟΤΚΖ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Ι του 
Π.Δ. 116/2004, είτε επαναχρησιμοποιούνται είτε ανακυκλώνονται/ανακτώνται από εξουσιοδοτημένα 
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, στις περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται τέτοια συστήματα, 
σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. 
17.      Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί εντός της διοικητικής του περιφέρειας και να 
αναθέτει τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς, παράδοσης και επεξεργασίας των Ο.Τ.Κ.Ζ. σε 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνεργάζεται ή θα συνεργαστεί στο μέλλον με 
την Ε.Δ.Ο.Ε. και πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ. 116/2004. 
 
Άρθρο 8ο 

Χρονική διάρκεια της σύμβασης 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της πλειοδοτούσας εταιρείας 
ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα επέκτασης – ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος εάν το 
επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι και συμφωνήσουν εγγράφως δια των εκπροσώπων τους. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα αντικατασταθεί με άλλη ίδιου ποσού διάρκειας ενός (1) έτους. Η 
ανωτέρω συμφωνία επέκτασης της σύμβασης με τους ίδιους όρους πραγματοποιείται εντός 
εξαμήνου πριν την λήξη της σύμβασης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Άρθρο 9ο  
∆ικαίωµα συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία έχουν οι εταιρείες — κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. που 
είναι επίσηµα µέλη του δικτύου της Ε.∆.Ο.Ε., έχουν την έδρα της επιχείρησής τους ή/και σηµεία 
συλλογής εντός του Νοµού Αττικής (αρχή της εγγύτητας) και µπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και 
απρόσκοπτη εκπλήρωση των γενικών και ειδικών όρων που περιγράφονται στην παρούσα 
διακήρυξη. 
Επισηµαίνεται ότι ο αναδειχθησόµενος τελευταίος πλειοδότης, υποχρεούται να παρουσιάσει 
αξιόχρεο εγγυητή, σύµφωνα µε το Π.∆. 27Ο (ΦΕΚ 77/Α/30-3-1981) «περί καθορισµού οργάνων, 
της διαδικασίας και των όρων δι'εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», ο 
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας, καθιστάµενος 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µετά του πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων  της 
σύµβασης. 
 
Άρθρο 10ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στην δημοπρασία 
Κάθε συμμετέχων «Ανακυκλωτής Οχημάτων» θα κληθεί να προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας Δημοπρασίας, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην περίληψη, κλειστό φάκελο, 
στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του συμμετέχοντος /επωνυμία 
εταιρίας τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. (άρθρο 10 παρ. 2 Π.Δ. 116/2004). 
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2. Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ. 

3. Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων ή 
ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως 
αδειοδοτημένης εταιρείας για την μεταφορά στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (άρθρο 
10 παρ. 2 Π.Δ. 116/2004). 

4. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων-γερανών που θα 
χρησιμοποιεί ο αντισυμβαλλόμενος για την περισυλλoγή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα προσκομισθούν υποχρεωτικά τα ανανεωμένα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια). 

5. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του νόμιμου εκπροσώπου της 
εταιρείας, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι:  

 Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται του όρους αυτής 
πλήρως και ανεπιφύλακτα 

 Δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 

 Δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται με 
την παρούσα. 

6.        Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για 
αποδοχή ορισµού του ως αξιόχρεου εγγυητή µε τα πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του και το ΑΦΜ 
του, καθώς και την αποδοχή του για την ανάληψη των δια της παρούσας διακήρυξης υποχρεώσεις 
του. 
7.     Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός 
της, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 
συμμετέχουν στη δημοπρασία όχι με το νόμιμο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού αλλά με 
εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου 
του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή 
συμβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
8.       Για ανώνυμες εταιρίες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του και 
της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου υπογραφής (στην περίπτωση εκπροσώπησης 
από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στη συγκεκριμένη 
δημοπρασία και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας ή του συνεταιρισμού για να 
παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι 
ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο). 
9.        Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας του συµµετέχοντα και του εγγυητή του, που να 
ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας της δηµοπρασίας. 
10.      Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του συµµετέχοντα και του εγγυητή του, που να 
ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας της δηµοπρασίας. 
11.   Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου του φυσικού 
προσώπου που συµµετέχει στη δηµοπρασία ή των διαχειριστών σε περίπτωση οµόρρυθµων 
(Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ή του Προέδρου και 
∆ιευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.). 
12. Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας ότι ο συµµετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσµες 
βεβαιωµένες οφειλές προς το ∆ήµο Δάφνης-Υμηττού, ή έχει εισαχθεί σε ρύθµιση και 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. 
13.  Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή 
γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το άθροισμα του 
10% της πρώτης προσφοράς (110,00€) επί 30 (εκτιμήθηκε ότι θα συλλεχθούν περίπου 30 οχήματα 
για χρονικό διάστημα ενός έτους) δηλαδή 330,00 € για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, 
σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 και του 10% της πρώτης προσφοράς (100,00€) επί 3 (εκτιμήθηκε ότι 
θα συλλεχθούν περίπου 3 τόνοι κινητών πραγμάτων για scrap μετάλλου και σιδήρου για χρονικό 
διάστημα ενός έτους) δηλαδή 30,00 € για την συλλογή κινητών πραγμάτων για scrap μετάλλου και 
σιδήρου, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981. Άρα το συνολικό ποσό της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής στη δημοπρασία θα πρέπει να είναι 330,00+30,00=360,00€ και για τις δύο κατηγορίες 
μαζί. 
Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής 
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εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό, ήτοι το άθροισμα του 
10% επί του γινομένου της τελικής-πλειοδοτικής προσφοράς για τη συλλογή 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων επί 30 (εκτιμήθηκε ότι θα συλλεχθούν περίπου 30 οχήματα για 
χρονικό διάστημα ενός έτους) για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 
116/2004 και (+) του 10% επί του γινομένου της τελικής- πλειοδοτικής προσφοράς για τη 
συλλογή κινητών πραγμάτων σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 για scrap μετάλλου και σιδήρου επί 3 
(εκτιμήθηκε ότι θα συλλεχθούν περίπου 3 τόνοι κινητών πραγμάτων σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 
για scrap μετάλλου και σιδήρου για χρονικό διάστημα ενός έτους).  
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης εξασφαλίζει την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης, αλλώς 
ακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπερ αυτού και κατακυρώνεται υπέρ του επομένου 
πλειοδοτήσαντος σε αυτήν. 
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 σύμβαση και την 
κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του. 
Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής θα επιστραφούν ατόκως 
εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα  κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της δημοπρασίας (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να προσκομισθούν 
υποχρεωτικά τα ανανεωμένα). Σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 γίνονται αποδεκτά τα απλά, 
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που 
υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Επίσης γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αρχικά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο 
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. 
Στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική πράξη. 
Άρθρο 11ο 

Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας 
Για την τελική επιλογή της αναδόχου εταιρείας κριτήριο είναι: 
Α. Η προσφορά με την μεγαλύτερη αποζημίωση ξεχωριστά σε κάθε κατηγορία προς τον 
Δήμο. 
Β. Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μίας επιχείρησης στη δημοπρασία η Επιτροπή Διεξαγωγής 
Δημοπρασίας θα δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια. 
Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασίας υποβάλει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία 
αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Η κατακυρωτική 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο ως 
προς την νομιμότητα της. 
Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να 
ακυρώσει την δημοπρασία λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στην δημοπρασία δεν έχουν καμιά 
αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της 
δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.  
Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη ή πλειοδότες γίνεται με 
επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση 
απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία 
αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται 
στον εγγυητή του πλειοδότη. 
Άρθρο 12ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης – υπογραφή σύμβασης 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος και θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος 
με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση με τη μη έγκριση των 
πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου. 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, με αποδεικτικό, 
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της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την 
σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει  θα καταπέσει 
υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και 
του εγγυητή του και ενέχονται και οι δυο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Πάντως η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά 
υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική επιτροπή. 
Άρθρο 13ο 

Καταβολή αντιτίμου 
Ο πλειοδότης θα καταβάλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και 
αναγραφόμενο στη σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ και για κάθε κινητό αντικείμενο που 
περισυλλέγει κάθε τρίμηνο από την υπογραφή της συμβάσεως, εξαιρουμένων των οχημάτων που 
επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται  από την εταιρία με αντίγραφο δήλωσης 
παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη που η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου. 
Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολή στων οφειλομένων, ήτοι: 

1. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής 
οφειλομένων. 

2. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλόμενων. 
3. Διαφωνία σχετικά με το ύψος του οφειλομένου ποσού ανά τρίμηνο, με αποτέλεσμα τη μη 

καταβολή των οφειλομένων. 
Ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της 
επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται  καμίας μορφής  
αποζημίωση ή τυχόν να δύναται  να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου.  
Άρθρο 14ο 

Δυνατότητα τροποποίησης 
Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφόμενης σύμβασης θα 
αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου 
αποδεικτικού μέσου και αυτού όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση υπό του Δήμου οποιουδήποτε 
δικαιώματος του, άπαξ κατ’ επανάληψη, δε θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμα του αυτό. 
Άρθρο 15ο  
Έκπτωση πλειοδότη 
Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν: 

 δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία. 

 αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση. 
 Σε περίπτωση έκπτωσης της πλειοδότριας εταιρείας καταπίπτει υπέρ του Δήμου η 
κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Άρθρο 16ο 
Ενστάσεις 
Οι επί της διεξαγωγής της δημοπρασίας ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας της 
δημοπρασίας μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και 
μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στη δημοπρασία ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην 
αρμόδια για την διενέργεια της δημοπρασίας υπηρεσία. 
Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα τη δημοπρασία 
Επιτροπή. 
Άρθρο 17ο 

Επανάληψη της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο αν δεν παρουσιασθεί κανείς 
πλειοδότης. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής όταν: α) Το 
αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή την 
αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη 
διενέργεια δηµοπρασίας 
β) Μετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται 
να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη 
της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης δεν 
προσέλθει αυτός εµπρόθεσµα για την καταβολή του τιµήµατος και τη σύνταξη και υπογραφή της 
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σύµβασης. 
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 
εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν 
ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου σύµφωνα µε 
τους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται βάσει της δοθείσας τελευταίας προσφοράς κατά την 
προηγούµενη δηµοπρασία. 
Άρθρο 18ο 

Εκχώρηση δικαιωµάτων σε τρίτους 
Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων που απορρέουν από 
την σύµβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυµβαλλόµενο σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 
Άρθρο 19ο 

Δημοσίευση 
Η περίληψη της παρούσας προκήρυξης (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 270/1981) δημοσιεύεται 
με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα τουλάχιστον (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με 
τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου. 
Η διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα αναρτηθούν: 
α) στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ∆ήµου Δάφνης-Υμητττού (www.dafni-ymittos.gov.gr) και από 
εκεί θα ενηµερώνονται µε ευθύνη τους οι ενδιαφερόµενοι, δέκα (10) ηµέρες προ της διενέργειας της      
δηµοπρασίας. 
β) Στο διαδίκτυο ιστότοπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια», σύµφωνα µε το Ν.3861/2010. 
Άρθρο 20ο 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00π.μ.-
14:00 από την υπάλληλο κα Βόγκλη Βασιλική στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δάφνης 
Υμηττού, Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 1 (πρώην Δημαρχείου Υμηττού), Υμηττός 172 37, Τηλ.: 
213-2037809.» 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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