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ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.)
ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
I.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
II.
Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4257/2014,
III.
Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων»
IV.
Τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι΄εκποίησιν ή
εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων»
V.
Τις διατάξεις του Π.∆. 116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους,
των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων
καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/53/ΕΚ για οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους»
VI.
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» όπως ισχύει.
VII. Την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (οικ.105136, ΦΕΚ 907/β/2004) για
την σύσταση της Ε.∆.Ο.Ε. (Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος).
VIII. Την µε αριθµό 687/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
IX.
Την µε αριθµό 628/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
X.
Tων εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων, λοιπές (πλην των
ανωτέρω αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις και γενικότερα κάθε
διάταξης (νόµου, Π.∆.Υπουργικής Απόφασης κλπ.) που διέπουν την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πλειοδοτική δηµοπρασία, φανερή και προφορική για την παράδοση-εκποίηση του
συνόλου των χαρακτηρισµένων ως εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) τα
οποία εγκαταλείπονται σε δρόµους κλπ κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους.

Η παράδοση των Ο.Τ.Κ.Ζ .θα γίνεται σε εγκεκριµένη εταιρεία συλλογής και
αποσυναρµολόγησης οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής, µέλος του επίσηµου
δικτύου της Ε.∆.Ο.Ε. από διάφορα σηµεία εντός των ορίων του ∆ήµου Πειραιά,
µε τελικό σκοπό την ανακύκλωσή τους.
Αρθρο 1ο
Γενικές Πληροφορίες
Σύµφωνα µε το Π.∆. 116/2004 κάθε όχηµα που εγκαταλείπεται σε δηµόσιους,
δηµοτικούς ή κοινοτικούς ή λιµενικούς κοινόχρηστους ή µη χώρους και οδούς για
µεγάλα χρονικά διαστήµατα (άρθρο 2 παρ.2), χαρακτηρίζεται ως
εγκαταλελειµµένο . Ένα εγκαταλελειµµένο όχηµα που δεν έχει αναζητηθεί από
τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του Π.∆. 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 ∆ήµου
και περισυλλέγεται προκειµένου να ανακυκλωθεί και για το λόγο αυτό εκδίδεται
πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.∆.Ο.Ε. µε σκοπό την οριστική διαγραφή
του και αποταξινόµηση.
Αρθρο 2ο
Αντικείµενο της δηµοπρασίας
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη εταιρείας η οποία θα πλειοδοτήσει
στον παρόντα διαγωνισµό, για την περισυλλογή του συνόλου των
χαρακτηρισµένων ως εγκαταλελειµµένων οχηµάτων εντός των διοικητικών ορίων
του ∆ήµου Πειραιά. Ο συνολικός αριθµός αυτών εκτιµάται στα διακόσια περίπου
οχήµατα σε ετήσια βάση, αλλά αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική
εκτίµηση.
Η πλειοδότρια εταιρεία θα περισυλλέγει µε δικά της µέσα (γερανούς) και
προσωπικό εκείνα τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα που έχουν χαρακτηρισθεί ως
Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του ∆ήµου Πειραιά και στη συνέχεια θα τα οδηγεί σε
περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεµαχισµό και τελική διάθεση, για τα οποία
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.∆. 116/04 και δεν
έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους.
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 τους στοιχείων. Παράλληλα επιτυγχάνεται η
µείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. Απώτερος σκοπός είναι η
ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων
στάθµευσης στο ∆ήµο Πειραιά και η εν γένει προστασία της δηµόσιας υγείας και
του περιβάλλοντος.
Αρθρο 3ο
Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. ∆ιακήρυξη, η οποία έχει και θέση Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
β. Προσφορά Αναδόχου.
Αρθρο 4ο
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 και σε εκτέλεση της µε αρ.
687/2017 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ηµαρχείο Πειραιά
(∆ραγάτση 12), ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία είναι αρµόδια για τη
διενέργεια δηµοπρασιών για την εκποίηση κινητών πραγµάτων, την ηµεροµηνία

και ώρα που θα ορισθεί µε την περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η οποία θα
δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το νόµο.
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και µετά την οριζόµενη στη διακήρυξη ώρα,
εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της
δηµοπρασίας και µετά την οριζόµενη ώρα αποφασίζει η 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 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.
Αρθρο 5ο
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς για τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα
παντός τύπου ορίζεται σε 130 € ανά όχηµα. Προσφορές µικρότερες του
παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή ∆ιενέργειας της
∆ηµοπρασίας. Κάθε µία πλειοδοτούσα προσφορά θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη
από την προηγούµενη υποβληθείσα.
Αρθρο 6ο
Όροι της δηµοπρασίας
6.1 Η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα
χαρακτηριζόµενα ως «εγκαταλελειµµένα οχήµατα» ή «οχήµατα στο τέλος
κύκλου ζωής», σύµφωνα µε το Π.∆. 116/2004, τα οποία βρίσκονται εντός των
διοικητικών ορίων του ∆ήµου Πειραιά.
6.2 Η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ.1 έως 3 του Π.∆. 116/2004,
έτσι ώστε τα χαρακτηριζόµενα ως «εγκαταλελειµµένα οχήµατα» να περιέρχονται
στην κατοχή του ∆ήµου ως οχήµατα τέλους κύκλου ζωής µετά την παρέλευση
των απαιτούµενων προθεσµιών.
6.3 Η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειµµένα
οχήµατα προς αποµάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των
οχηµάτων και θα εκδίδει εις τριπλούν τα απαραίτητα παραστατικά (εντολή
αποµάκρυνσης και πρακτικό παράδοσης-παραλαβής του οχήµατος.
6.4 Η περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων θα γίνεται το αργότερο σε
τρεις ηµερολογιακές ηµέρες από την µε οποιασδήποτε µορφή ειδοποίηση από το
∆ήµο, στην οποία θα συµφωνήσουν ∆ήµος και αντισυµβαλλόµενος, ήτοι:
-Τηλεφωνική επικοινωνία – Φαξ – Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο – Έγγραφη
ενηµέρωση.
Η περισυλλογή µπορεί να αναβληθεί και από τα δύο µέρη όταν συντρέχουν
αποδεδειγµένα λόγοι ανωτέρας βίας, όπως απεργίες, θεοµηνίες κ.α., υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχει έγκαιρη ενηµέρωση τουλάχιστον µία ηµέρα πριν την
προγραµµατισµένη περισυλλογή.
6.5 Τα παραστατικά της παρ. 6.3 θα περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) χρόνος
και τόπος παράδοσης (οδός, αριθµός), β) στοιχεία οχήµατος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ),
µάρκα του οχήµατος (εργοστάσιο κατασκευής), χρώµα, τυχόν αριθµό πινακίδων

καθώς και µοντέλο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον
εντοπισµό του ΟΤΚΖ, γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήµατος, δ) στοιχεία
του γερανού και του οδηγού της αναδόχου εταιρείας.
6.6 Τα παραστατικά, αφού συµπληρωθούν από τους αρµόδιους υπαλλήλους,
υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του ∆ήµου και τον οδηγό
της αναδόχου εταιρείας. Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία εκδίδει την
προβλεπόµενη στο άρθρο 8 του Π.∆.116/2004 Βεβαίωση Παραλαβής Οχήµατος
και ένα αντίγραφο κοινοποιείται απαραίτητα στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου
εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε ηµερών από την παράδοση
του οχήµατος.
6.7 Η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει δικαίωµα να αρνηθεί να µεταφέρει στις
εγκαταστάσεις της οχήµατα που υποδεικνύει ο ∆ήµος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως
αριθµού. Η συλλογή και µεταφορά των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται µε δικά της µέσα (γερανοί) και χωρίς
µεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχηµάτων του ∆ήµου.
6.8 Ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει ο ∆ήµος έναντι του ιδιοκτήτη του ΟΤΚΖ για
οποιαδήποτε ζηµία µπορεί να προκύψει στο όχηµα κατά την αποκοµιδή –
µεταφορά και εκφόρτωση (όπως ατύχηµα, υλικές ζηµιές σε παρακείµενα
οχήµατα, τραυµατισµός ή θανάτωση προσώπου κλπ) ούτε για τυχόν ζηµιές ή
απώλειες εξαρτηµάτων του κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο χώρο
αποθήκευσης της αναδόχου εταιρείας.
6.9 Η συλλογή, η µεταφορά και η φύλαξη των ΟΤΚΖ (που βρίσκονται εντός των
ορίων του ∆ήµου µας) θα πραγµατοποιείται µε µεταφορικά µέσα που διαθέτει για
το σκοπό αυτό η ανάδοχος εταιρεία και µε δικές της δαπάνες. Η δαπάνη
αποκοµιδής, µεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο
εταιρεία ανακύκλωσης οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής.
6.10 Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί τα ΟΤΚΖ 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.
6.11 Η περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων προγραµµατίζεται από το
∆ήµο.
6.12 Εάν κατά τη διάρκεια της φύλαξης από την ανάδοχο εταιρεία το όχηµα
αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν, αφού
προηγουµένως καταβάλλει τη σχετική δαπάνη αποµάκρυνσης και αποθήκευσης.
Μετά την παρέλευση του νόµιµου χρονικού διαστήµατος τα οχήµατα
προωθούνται για τη διαδικασία της ανακύκλωσης.
6.13 Η εξόφληση του τιµήµατος της εκποίησης οχηµάτων θα γίνεται από την
ανάδοχο εταιρεία στο Ταµείο του ∆ήµου, η οποία υποχρεούται χωρίς ειδοποίηση
να προσέρχεται στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου εντός των πέντε (5) πρώτων
εργάσιµων ηµερών του κάθε µήνα µε βάση τον αριθµό των οχηµάτων που
αποµακρύνθηκαν στη διάρκεια του προηγούµενου µήνα και που έχουν
Πιστοποιητικό Καταστροφής, εξαιρουµένων των οχηµάτων που αποδεδειγµένα
επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Για τα οχήµατα που επιστρέφονται στους
ιδιοκτήτες τους η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να προσκοµίζει στην αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου αντίγραφο της δήλωσης παραλαβής οχήµατος από τον

ιδιοκτήτη εντός των πέντε πρώτων ηµερών του επόµενου µήνα της παραλαβής.
Στη δήλωση παραλαβής θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία του
ιδιοκτήτη (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο).
6.14 Η ανάδοχος εταιρεία Ανακύκλωσης Οχηµάτων θα διασφαλίζει σε κάθε
περίπτωση ότι όλα τα υλικά που εξάγονται από τα ΟΤΚΖ σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις
του
Παραρτήµατος
1
του
Π.∆.
116/2004,
είτε
επαναχρησιµοποιούνται, είτε ανακυκλώνονται/ανακτώνται από εξουσιοδοτηµένα
Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, στις περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται
τέτοια συστήµατα, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Αρθρο 7ο
Χρονική διάρκεια της Σύµβασης
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και
της πλειοδοτούσας εταιρείας είναι δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύµβασης,
µε δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος εάν το επιθυµούν αµφότεροι οι
συµβαλλόµενοι.
Αρθρο 8ο
∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό 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 και µπορούν
να εγγυηθούν την πλήρη και απρόσκοπτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
Αρθρο 9ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Κάθε συµµετέχων σύµφωνα µε το άρθρο 8ο της παρούσας διακήρυξης θα κληθεί
να προσκοµίσει στον ∆ήµο Πειραιά κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας κλειστό
φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισµού:
1. Αντίγραφο πιστοποιητικού µέλους της Ε.∆.Ο.Ε.
2. Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης
3. Αντίγραφο της άδειας συλλογής και µεταφοράς στερεών µη επικίνδυνων
αποβλήτων ή ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό
εταιρείας και νοµίµως αδειοδοτηµένης εταιρείας για τη µεταφορά στερεών µη
επικίνδυνων αποβλήτων (άρθρο 10 παρ.2 Π.∆.116/04)
4. Πιστοποίηση OHSAS 18001:2007
5. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων σε ισχύ των οχηµάτων – γερανών που
θα χρησιµοποιεί η εταιρεία (ή η συµβεβληµένη µε αυτή εφόσον η ίδια δεν
διαθέτει άδεια συλλογής στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων) για την
περισυλλογή των οχηµάτων (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης, θα
προσκοµιστούν υποχρεωτικά στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανανεωθέντων
ασφαλιστηρίων συµβολαίων).
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 του συµµετέχοντα νοµίµου
εκπροσώπου της εταιρείας θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία
θα αναγράφεται ότι:
-έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται τους 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.

7. 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.
8. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο
νόµιµος εκπρόσωπός της καθώς και αντίγραφο της αστυνοµικής του ταυτότητας.
Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό όχι µε το νόµιµο
εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης,
βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συµβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις.
9. Για Ανώνυµες Εταιρείες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της
ταυτότητάς του και της βεβαίωσης εκπροσώπησης µετά του γνησίου υπογραφής
(στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτοµο πλην του νοµίµου εκπροσώπου
της εταιρείας), θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτών στο συγκεκριµένο διαγωνισµό
και όπου θα ορίζεται ότι ο εκπρόσωπος της εταιρείας 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.
10. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας του συµµετέχοντα και του εγγυητή
του, που να ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας της δηµοπρασίας.
11. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του συµµετέχοντα και του εγγυητή
του, που να ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας της δηµοπρασίας.
12. 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.).
13. Βεβαίωση της Ταµιακής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας ότι ο συµµετέχων δεν
έχει ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες οφειλές προς το ∆ήµο Πειραιά, ή έχει εισαχθεί
σε ρύθµιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.
14. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) επί του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, εκτός ΦΠΑ, η οποία
καθορίζεται σε 2.600 €.
Κανείς δεν γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν προσάγει, για τη συµµετοχή
του σε αυτήν, ως εγγύηση στη Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο
συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί καταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί
να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του
διαγωνιζόµενου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζας ή Οργανισµού κοινής
ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου µε το ένα δέκατο
(1/10) του οριζόµενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της
διακήρυξης.
Η εγγύηση συµµετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον (120) ηµερών και θα επιστραφεί
στους αποτυχόντες µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού εντός δεκαηµέρου,
εκτός της εγγυητικής επιστολής του τελευταίου πλειοδότη, η οποία θα του
επιστραφεί µετά την υπογραφή του συµβολαίου.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός πέντε (5) ηµερών από την
ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να
αντικαταστήσει την εγγυητική συµµετοχής µε άλλη καλής εκτέλεσης ποσού 10%
επί της τελικής τιµής της δηµοπρασίας, άλλως ακυρώνεται το αποτέλεσµα της

δηµοπρασίας υπέρ αυτού και κατακυρώνεται υπέρ του εποµένου
πλειοδοτήσαντος σε αυτήν.
Όλα ανεξαρτήτως των έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είτε ως πρωτότυπα είτε ως
επικυρωµένα αντίγραφα είτε όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/14) µε τον οποίο καταργήθηκαν οι παρ.3 και 4 του
άρθρου 11 του Ν.2690/1999 και αντικαταστάθηκε η παρ.2 αυτού. Οι ζητούµενες
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις θα πρέπει έχουν θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής.
Ειδικά το πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας θα πρέπει να είναι
πρωτότυπο ή σε νόµιµα αντίγραφα σύµφωνα µε την αριθ.ΠΟΛ.1274/13 (ΦΕΚ
3398/Β/2013) απόφαση Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε µε την ΠΟΛ 1065/14 (ΦΕΚ 642/Β/2014)
απόφαση, καθώς και τις αριθ. 2837/0030/11.11.03 (ΦΕΚ 1685/Β) και
1022576/28.2.05 (ΦΕΚ 317/Β) αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών.
Αρθρο 10ο
∆ιεξαγωγή διαγωνισµού
1. Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά
την καθορισµένη ηµέρα και ώρα που αναφέρεται στο άρθρο 4ο της παρούσας από
την αρµόδια Επιτροπή δηµοπρασιών σε δηµόσια συνεδρίαση. Η δηµοπρασία
δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισµού, εφόσον
εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Σχετικά µε τη συνέχιση της
δηµοπρασίας πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή δηµοπρασιών
και η απόφασή της καταχωρείται στα πρακτικά.
2.Η Επιτροπή δηµοπρασίας παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις
και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας τους ενδιαφερόµενους,
κατά σειρά προσέλευσης, καθώς και τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους.
3.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.
4.Στη συνέχεια, η Επιτροπή µονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και
ελέγχει την πληρότητά τους. Η τυχόν απόφασή 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 από
εκείνους που έχουν υποβάλλει νοµίµως όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή
µεταβαίνει διαδοχικά από το πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά
τον τελευταίο πλειοδότη.
6.Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού
υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον
εγγυητή του. Τα πρακτικά εγκρίνονται από την Οικονοµική Επιτροπή.
7.Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο
της επιτροπής εγγράφως να συµµορφωθεί εντός προθεσµίας 48ωρών.
8.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
εγγύηση συµµετοχής.
9.Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη
έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή
της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.

Άρθρο 11ο
Κριτήρια κατακύρωσης
Για την τελική επιλογή της αναδόχου εταιρείας κριτήριο είναι:
α) Η προσφορά µε τη µεγαλύτερη αποζηµίωση προς το ∆ήµο
β) Σε περίπτωση συµµετοχής µίας µόνο επιχείρησης στη δηµοπρασία, η Επιτροπή
διενέργειας της δηµοπρασίας θα δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα
αρχικά όρια εκκίνησης.
γ) Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποστέλλεται στον
Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έλεγχο νοµιµότητας.
Άρθρο 12ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης – υπογραφή σύµβασης (άρθρο 3
Π.∆.270/1981)
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την
παραλαβή της κοινοποίησης, µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του
αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσµατος
της δηµοπρασίας να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη και
υπογραφή της σύµβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του
∆ήµου.
Άρθρο 13ο
Έκπτωση πλειοδότη
Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, όταν:
-δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα στην προκαθορισµένη
προθεσµία µετά του εγγυητή αυτού.
-αρνηθεί να υπογράψει τη σύµβαση
-δεν εκπληροί τους όρους της σύµβασης
Άρθρο 14ο
Ενστάσεις
Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή
∆ιενέργειας της δηµοπρασίας µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα
διεξαγωγής του διαγωνισµού και µόνο από εκείνους που συµµετείχαν στο
διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για
τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία. Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και
διαβιβάζονται αυθηµερόν στη διενεργήσασα το διαγωνισµό επιτροπή.
Άρθρο 15ο
Εξόφληση τιµήµατος εκποίησης
1.Η εξόφληση του τιµήµατος της εκποίησης των ΟΤΚΖ θα γίνει από τον
τελευταίο πλειοδότη, χωρίς καµία όχληση από το ∆ήµο, στο Ταµείο του ∆ήµου
Πειραιά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6.13 της παρούσας και
εφόσον έχουν εκδοθεί τα παραστατικά που περιγράφονται στην παράγραφο 6.3.
2.Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στις πέντε (5) πρώτες εργάσιµες ηµέρες
του επόµενου µήνα για την πληρωµή των εκποιούµενων οχηµάτων (παρ.6.13), ο
∆ήµος θα προχωρά στην έκδοση χρηµατικού βεβαιωτικού καταλόγου, κατόπιν
αποστολής των νόµιµων παραστατικών στο Τµήµα Εσόδων.
3.Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου για οποιαδήποτε εκνίκησιν των
πραγµάτων, ούτε για την εν γένει κατάσταση αυτών.

Άρθρο 16ο
Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο αν δεν παρουσιασθεί
κανείς πλειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
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 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 του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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 17ο
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 18ο
∆ηµοσιότητα – ∆ηµοσίευση
Η διακήρυξη θα δηµοσιοποιηθεί µε επιµέλεια του ∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα
(10) ηµέρες προ της διενέργειας της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου
στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο
µέρος της έδρας του ∆ήµου µε αποδεικτικό ανάρτησης.
Περίληψη αυτής της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί, σύµφωνα µε το Νόµο, σε τρεις
(3) εφηµερίδες, από τις οποίες η µία (1) θα είναι Αθηναϊκή.
Επίσης θα
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ∆ήµου και από εκεί θα
ενηµερώνονται µε ευθύνη τους οι ενδιαφερόµενοι.
Η δηµοσίευση θα γίνει δέκα (10) ηµέρες το λιγότερο, πριν την ηµέρα της
δηµοπρασίας.
Τα έξοδα της δηµοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης, αρχικής και
τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν την πλειοδοτούσα εταιρεία, υπέρ της οποίας θα
εγκριθούν τα πρακτικά της δηµοπρασίας.

Άρθρο 19ο
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
από το Τµήµα Ειδικών Συνεργείων Καθαρισµού, αρµόδιος υπάλληλος
Γ.Κούβαρης – Πρ/µένη Φ.Λιόλιου, στο τηλέφωνο 2104101364.
Τεύχη για το διαγωνισµό παρέχονται από το δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του
∆ήµου www.pireasnet.gr .
Πειραιάς, 16-11-2017

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΛΠΕΑΣ ΗΛΙΑΣ

