
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 27ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30’ π.μ. 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11230/22-7-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και απών ένας  (1)  ήτοι ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως 

συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών 

τους προσώπων.  

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης  ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου- Χαρλαύτη Ελένη, Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα και Χανακούλας Αθανάσιος, ενώ με τη 

μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος και 

Ξυριδάκης Παντελής. 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Αλεξάνδρα 

Δρογγίτη.  

O Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 
ΘΕΜΑ  13o H.Δ. 

Έγκριση των όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:  

Με την υπ΄ αριθμ. 61/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια    πλειοδοτικού 

διαγωνισμού για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου 

Φιλοθέης - Ψυχικού. 

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε η Επιτροπή καταμέτρησης και εκτίμησης κινητών πραγμάτων του αρθρ. 7 

του Π.Δ 270/1981, η οποία στη συνέχεια συνέταξε πρακτικό µε το οποίο προσδιορίστηκε ο συνολικός αριθμός 

των προς εκποίηση οχημάτων σε ετήσια βάση (156 περίπου οχήματα) και ορίστηκε το κατώτατο όριο πρώτης 

προσφοράς ανά είδος οχήματος. 

Η εκμίσθωση θα πραγματοποιηθεί με φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία η οποία θα διεξαχθεί 

από την αρμόδια Επιτροπή, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 270/81. 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, υποβάλλονται για έγκριση οι όροι διακήρυξης για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που 

βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού:                                                                                

 

Άρθρο 1° - Γενικές Πληροφορίες 

 
Σύμφωνα µε το Π.∆. 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 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 Δήμου 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. 

 

Άρθρο 2° - Αντικείμενο της δημοπρασίας 

 
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη αναδόχου, η οποία θα πλειοδοτήσει στον παρόντα 

διαγωνισμό, για την απόκτηση του συνόλου των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού. Ο συνολικός αριθμός τους εκτιμάται στα εκατό πενήντα έξι 

(156) περίπου οχήματα σε ετήσια βάση αλλά αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική            εκτίμηση. 
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   Ο ανάδοχος θα περισυλλέγει µε δικά του μέσα (γερανούς) και προσωπικό εκείνα τα εγκαταλελειμμένα 

οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού 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.∆. 116/2004 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους. 

   Ο ανάδοχος που θα πλειοδοτήσει υποχρεούται να παραλαμβάνει όλα τα άρτια οχήματα (άρτιο θεωρείται 

το όχημα που περιλαμβάνει όλα τα βασικά κατασκευαστικά του μέρη όπως μηχανή- σασμάν - πόρτες- 

ζαντολάστιχα κ.α.). 

   Το έργο αυτό 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 Δήμο 

Φιλοθέης - Ψυχικού και η εν γένει προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

 

Άρθρο 3° - Νομικό πλαίσιο 

 
     Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της δημοπρασίας ισχύουν: 

1.  Η παρούσα διακήρυξη 

2.  Οι διατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

(ΕΟΕ∆-ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4819/2021 και ισχύει 

3.  Το Π.Δ.116/2004 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 

οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)» 

4.  Η υπ’ αριθμ. 105136 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 907/τ.Β’/2004) για την έγκριση του συλλογικού 

συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος «Ε.Δ.Ο.Ε.». Η έγκριση του Συλλογικού Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ανανεώθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 638/11-4-2013 απόφαση του Δ.Σ. του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) 

5.  Οι διατάξεις του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/8-6-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» 

6.  Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010, Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των  κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 

αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4727/2020 και ισχύει 

7.  Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

8.  Οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και 

των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» 

9.  Οι  διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α’/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 

10.  Οι διατάξεις του N. 4042/2012 ποινική προστασία περιβάλλοντος - εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – 

πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ ρύθμιση θεμάτων 

ΥΠ.ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ 24/τ.Α’/13-2-2012), όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4685/2020 και ισχύει 
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11.  Το ολοκληρωμένο πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 

2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων 

συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά 

προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές, πολεοδομικές, ενεργειακές και 

συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.   

12.  Η µε αριθµ. 61/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού για την εκποίηση του  

συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεγούν στα όρια του Δήμου καθώς και την 

συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων. 

13. Το από 22-7-2022 πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων του Δήμου Φιλοθέης - 

Ψυχικού, µε το οποίο προσδιορίστηκε ο συνολικός αριθμός των προς εκποίηση οχημάτων σε ετήσια βάση 

(156 περίπου οχήματα) και ορίστηκε το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ανά είδος οχήματος. 

 

Αρθρο 4° - 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 υπ’ αριθµ. 61/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Φιλοθέης – Ψυχικού, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών 

για           την εκμίσθωση ή εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, την ……..  …….. / ……/ 

2022 και ώρα …:… (Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό , 3ος  όροφος). Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα 

επαναληφθεί  σύμφωνα µε το άρθρο 6 του Π.Δ. 270/1981. 

 

Άρθρο 5° - Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 

 

   Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς για κάθε κατηγορία οχημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής: 

Για περισυλλογή ιδιωτικής χρήσης οχημάτων-επιβατικών καθώς και για περισυλλογή φορτηγών οχημάτων μέχρι 

3,5 Τ. 125,00 € / όχημα, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Για περισυλλογή τρικύκλων, δικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων 95,00 € / όχημα, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Η εκάστη πλειοδοτούσα προσφορά θα πρέπει να διαφέρει από την προηγούμενη κατά τουλάχιστον πέντε ευρώ 

(5,00) €. 

Προσφορές μικρότερες των παραπάνω ποσών δε θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της 

Δημοπρασίας. 

 

Άρθρο 6° - Διαδικασία περισυλλογής των εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ) και  εκποίησης αυτών. 

 

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως 

«εγκαταλελειμμένα οχήματα» ή «οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής» σύμφωνα µε το Π.∆. 116/2004, τα 

οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται στο 
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άρθρο 9 παρ. 1-3 του Π.∆. 116/2004, έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλελειμμένα οχήματα» να 

περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως οχήματα τέλους κύκλου ζωής μετά την παρέλευση των απαιτούμενων 

προθεσμιών. 

3. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση, θα 

επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει τα  απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά 

(πρακτικά παράδοσης - παραλαβής οχημάτων). 

4. 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, αριθμό πλαισίου, τυχόν αριθμό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον 

εντοπισμό του ΟΤΚΖ, γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού 

του αναδόχου. 

5. Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται 

από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της αναδόχου εταιρείας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος εκδίδει την 

προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του Π∆ 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. 

6. Ο Πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του οχήματα που υποδεικνύει

 ο Δήμος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως αριθμού. Η συλλογή και μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης διενεργείται µε δικά του μέσα (γερανοί) και χωρίς μεταφόρτωση από χώρο 

προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου. 

7. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτη του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζημία ήθελε 

προξενηθεί στο όχημα κατά την αποκομιδή - μεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικώς αναφέρονται τα 

παρακάτω: ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός ή θανάτωση προσώπου κλπ.) ούτε 

και για τυχόν ζημίες ή απώλειες εξαρτημάτων του κατά την     διάρκεια της παραμονής του στον χώρο 

προσωρινής αποθήκευσης του αναδόχου. 

8. 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 τον ανάδοχο. 

9. Ο Πλειοδότης υποχρεούται να διαχειριστεί τα ΟΤΚΖ από την στιγμή της συλλογής ή/και παραλαβής του από 

το Δήμο, και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών (τα φυλάσσει σε δικό της ασφαλή 

χώρο για διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών) να εκδώσει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής 

του Οχήματος για λογαριασμό του Δήμου από την Ε.∆.Ο.Ε., ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες 

Δημόσιες Υπηρεσίες. Εφόσον πρόκειται για όχημα µε    άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές 

κατατίθενται από τον ανάδοχο στην αρμόδια υπηρεσία        Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας. 

10. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

από την ημερομηνία ειδοποίησης από το Δήμο. Η περισυλλογή μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη για 

λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι οι απεργίες, οι θεομηνίες, οι φυσικές καταστροφές, ο    πόλεμος, η επιβολή 

στρατιωτικού νόμου ή επιστράτευσης κ.α., υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον 

µία ημέρα πριν την προγραμματισμένη περισυλλογή. 

11. Εάν κατά την διάρκεια της φύλαξης, το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σ' 

αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει στο Ταμείο του Δήμου τη δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης 
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όπως αυτή καθορισθεί με το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Μετά την παρέλευση του νόμιμου χρονικού 

διαστήματος τα οχήματα προωθούνται για την διαδικασία της ανακύκλωσης. 

12. Η εξόφληση του τιμήματος της εκποίησης των οχημάτων θα γίνεται από τον πλειοδότη στο Ταμείο του 

Δήμου, εντός των πέντε πρώτων ημερών του επόμενου μήνα µε βάση τον αριθμό των οχημάτων που 

απομακρύνθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται 

στους ιδιοκτήτες τους. Για την πώληση των οχημάτων δεν θα κόβεται παραστατικό από το Δήμο αλλά µόνο 

παραστατικό είσπραξης. Για τα οχήματα που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες ο ανάδοχος οφείλει να 

προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου αντίγραφο της δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον 

ιδιοκτήτη εντός των πέντε πρώτων ημερών του επομένου μήνα της      παραλαβής. 

13. Ο Πλειοδότης θα διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι όλα τα υλικά, θα εξάγονται από τα ΟΤΚΖ σύμφωνα 

µε τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος I του Π.∆. 116/2004. 

 

 

Άρθρο 7° - Χρονική διάρκεια της Σύμβασης 

 

   Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του πλειοδότη ορίζεται στα τρία 

(3) έτη, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, µε δυνατότητα επέκτασης - ανανέωσης 

για άλλο ένα (1) έτος, εάν το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι. Ο πλειοδότης έχει δικαίωμα µε έγγραφη 

δήλωσή του, που θα επιδοθεί στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού πριν την λήξη της συνεργασίας, να ζητήσει και να 

λάβει τη μονοετή επέκταση-ανανέωση , κατόπιν θετικής αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 8° - Δικαίωμα συμμετοχής 

 

   Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες - κέντρα επεξεργασίας 

Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσημα µέλη του δικτύου της Ε.∆.Ο.Ε. και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη 

εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

Άρθρο 9° - Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

   Κάθε συμμετέχων θα κληθεί να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, 

κλειστό    φάκελο που θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά: 

 

α) Φυσικά πρόσωπα: 

 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού µέλους της Ε.∆.Ο.Ε. (άρθρο 10 παρ. 2 Π.∆. 116/2004) 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης. 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων ή 

ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό και της νομίμως αδειοδοτηµένης 

εταιρείας ή φυσικού προσώπου για την μεταφορά στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων, (άρθρο 10 παρ. 
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2 Π.∆. 116/2004). 

4. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων - γερανών που θα          χρησιμοποιεί ο 

πλειοδότης (ή η συμβεβλημένη µε αυτόν εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο εφόσον          η ίδια δεν διαθέτει άδεια 

συλλογής στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων) για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν 

κατά την διάρκεια της σύμβασης θα προσκομιστούν υποχρεωτικώς στην Υπηρεσία Καθαριότητας 

αντίγραφα των ανανεωθέντων ασφαλιστηρίων            συμβολαίων). 

5. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

6. Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού για το 

διαγωνιζόμενο και τον εγγυητή του. 

7. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. 

8. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 

του. 

9. Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συμμετέχοντος και του εγγυητή του. 

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι έλαβε γνώση και έχει μελετήσει λεπτομερώς τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα. 

11. Εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί  του ελάχιστου ορίου της 

πρώτης προσφοράς επί την εκτιμώμενη ποσότητα της τριετούς περισυλλογής, δηλ. του συνολικού 

προϋπολογισμού (χωρίς το ΦΠΑ), ήτοι ποσού 1.890,00 ευρώ. Ως εγγύηση συμμετοχής, από την 

Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας γίνονται δεκτά τα παρακάτω: Γραμμάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 

Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί                         παρακατάθεσης σε αυτό από τον 

επιθυμούντα να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ενεργούντος για λογαριασμό του 

διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, αναγνωριζομένων δι' 

εγγυοδοσίας. Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και θα επιστραφεί στους 

αποτυχόντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός 

δέκα (10) 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. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

παραμένει εις χείρας του Δήμου, καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, ως εγγυοδοσία, είτε 

για την πιστή τήρηση των όρων της συμβάσεως οριζόμενων ως ουσιωδών ενός εκάστου των όρων και 

αυτών ως σύνολο, είτε για την ακριβή, νόμιμη, εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της εν γένει 

πρότασης του πλειοδότη, και θα επιστραφεί, ατόκως στον μισθωτή μετά τη λήξη     της σύμβασης και την 

εκκαθάριση όλων των εκκρεμών λογαριασμών. 

12. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος και ο εγγυητής του δεν 

έχουν καταδικαστεί για: 

(1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της αριθ. 

98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ε.Ε. 

(2) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης/5/1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
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(3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρ. Κοινοτήτων 

(4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου 

(5) υπεξαίρεση (375 Π.Κ.), 

(6) απάτη (386-388 Π.Κ.) 

(7) εκβίαση (385Π.Κ.), 

(8) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.) 

(9) ψευδορκία (224 Π.Κ.) 

(10) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.) 

(11) δόλια χρεωκοπία (398 Π.Κ.) (12) 

ληστεία (380 Π.Κ.) 

(13)  κλοπή (372 Π.Κ.) 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν   από την 

ημερομηνία του διαγωνισμού. 

13. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος και ο εγγυητής του δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, έκδοσης 

εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

14. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος και ο εγγυητής δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, έκδοσης 

εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

15. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος και ο εγγυητής του είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους σε ισχύ την ημέρα της δημοπρασίας. 

16. Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι σε 

όλα συνυπεύθυνος µε τον τελευταίο πλειοδότη μισθωτή για την εκπλήρωση των  όρων της σύμβασης 

μίσθωσης, παραιτούμενος της ενστάσεως διζήσεως. Η φερεγγυότητα του                        εγγυητή εναπόκειται στην 

κρίση της αρμόδιας επιτροπής. 

17. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν από την 

έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ µε το 

γνήσιο της υπογραφής. 

 

2. Νομικά πρόσωπα : 

 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού µέλους της Ε.∆.Ο.Ε. (άρθρο 10 παρ. 2 Π.∆. 116/2004) 

2.  Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης. 

3.  Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων ή 

ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό και της νομίμως αδειοδοτημένης 

εταιρείας ή φυσικού προσώπου για την μεταφορά στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων, (άρθρο 10 
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παρ. 2 Π.∆. 116/2004). 

 

4. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων - γερανών που θα                        χρησιμοποιεί ο 

πλειοδότης (ή η συμβεβλημένη µε αυτόν εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο εφόσον  η ίδια δεν διαθέτει άδεια 

συλλογής στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων) για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν 

κατά την διάρκεια της σύμβασης θα προσκομιστούν υποχρεωτικώς στην Υπηρεσία Καθαριότητας 

αντίγραφα των ανανεωθέντων ασφαλιστηρίων  συμβολαίων). 

5. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

6. Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού που να 

αφορά το συμμετέχον νομικό πρόσωπο αλλά και το νόμιμο εκπρόσωπο του ν.π. κατά τα ανωτέρω, 

καθώς και τον εγγυητή. 

7.  Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. 

8. Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συμμετέχοντος (νομίµου εκπροσώπου)  και του 

εγγυητή του. 

9. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

10.  Εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί  του ελάχιστου ορίου της 

πρώτης προσφοράς επί την εκτιμώμενη ποσότητα της τριετούς περισυλλογής, δηλ. του συνολικού 

προϋπολογισμού (χωρίς το ΦΠΑ), ήτοι ποσού 1.890,00 ευρώ. Ως εγγύηση συμμετοχής, από την 

Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας γίνονται δεκτά τα παρακάτω: Γραμμάτιο σύστασης  

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 

Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί                   παρακατάθεσης σε αυτό από τον 

επιθυμούντα να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ενεργούντος για λογαριασμό του 

διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, αναγνωριζομένων δι' 

εγγυοδοσίας. Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και θα επιστραφεί στους 

αποτυχόντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός 

δέκα (10) 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. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

παραμένει εις χείρας του Δήμου, καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, ως εγγυοδοσία, είτε 

για την πιστή τήρηση των όρων της συμβάσεως οριζόμενων ως ουσιωδών ενός εκάστου των όρων και 

αυτών ως σύνολο, είτε για την ακριβή, νόμιμη, εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της εν γένει 

πρότασης του πλειοδότη, και θα επιστραφεί, ατόκως στον μισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης και την 

εκκαθάριση όλων των εκκρεμών λογαριασμών. 

11. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 

Ο.Ε. και Ε.Ε., οι διαχειριστές ΕΠΕ, οι διαχειριστές Ι.Κ.Ε., ο Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου και ο εγγυητής του 

συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για: 

(1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της αριθ. 

98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ε.Ε. 
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(2) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης/5/1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

(3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρ. Κοινοτήτων 

(4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου 

(5) υπεξαίρεση (375 Π.Κ.) (6)  

απάτη (386-388 Π.Κ.) 

(7) εκβίαση (385 Π.Κ.) 

(8) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.) 

(9) ψευδορκία (224 Π.Κ.) 

(10)δωροδοκία (235-237 Π.Κ.) 

(11) δόλια χρεωκοπία (398 Π.Κ.) (12) 

ληστεία (380 Π.Κ.) 

(13) κλοπή (372 Π.Κ.) 

                Το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν         

                 από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

12. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό 

πρόσωπο και ο εγγυητής του δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, έκδοσης 

εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

13. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό 

πρόσωπο και ο εγγυητής του δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, έκδοσης εντός του 

τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

14. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος και ο  εγγυητής του είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους σε ισχύ την ημέρα της δημοπρασίας. 

15. Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι σε 

όλα συνυπεύθυνος µε τον τελευταίο πλειοδότη μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης 

μίσθωσης, παραιτούμενος της ενστάσεως διζήσεως. Η φερεγγυότητα του εγγυητή εναπόκειται στην 

κρίση της αρμόδιας επιτροπής 

16. Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου µε τις τροποποιήσεις του, επικυρωμένο µε 

ημερομηνία την προτεραία της δημοπρασίας. 

17. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 

ημέρα υποβολής του, από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί νομίμως, δεν 

έχει λυθεί και να εµφαίνονται οι τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία δεσμεύουν 

µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο. 

18. Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου του ν.π. µε το οποίο αποφασίστηκε η συμμετοχή της εταιρείας στη 

δημοπρασία και η υποβολή προσφοράς καθώς και το εξουσιοδοτούμενο να καταθέσει την προσφορά 

φυσικό πρόσωπο και ότι σε περίπτωση κατακύρωσης η εταιρεία θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα µε 
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τους όρους της παρούσας. 

19. Σε περίπτωση συνεταιρισμού βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα, ειδικώς 

δε για την ΚΟΙΝΣΕΠ βεβαίωση ότι έχει εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

20. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση και έχει μελετήσει λεπτομερώς τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα. 

21.  Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για 

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

22. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν από την 

έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ µε το 

γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου του νομικού προσώπου. 

 

Άρθρο 10ο Διεξαγωγή διαγωνισμού 

 

1. Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα 

από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του 

διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά µε τη συνέχιση της δημοπρασίας 

πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασιών και η απόφαση 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 διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης. 

3. Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των 

δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως 

µη 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. Ως πλειοδοτική κρίνεται η ανώτερη οικονομική προσφορά ανά 

εκποιούμενο όχημα. 

      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 υπογράφεται 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’ ονόµατί του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε 

βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής. 
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Άρθρο 11ο  – Εγγυητής 

 
    Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεώνεται κατά την ημέρα της δημοπρασίας να παρουσιάσει αξιόχρεο 

εγγυητή (που να µην είναι οφειλέτης του Δήμου), ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι 

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

    Αντικατάσταση εγγυητή δεν επιτρέπεται. Αν αρνηθεί να υπογράψει, τότε οι χρηματικές εγγυήσεις θα 

καταπέσουν υπέρ του Δήμου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη υπαιτιότητας του πλειοδότη σχετικά µε αυτό. Η 

υπογραφή έχει την έννοια ότι ο εγγυητής καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος µε τον 

πλειοδότη για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης και στερείται του ευεργετήματος της διαιρέσεως ή 

διζήσεως. 

 

Άρθρο 12° - Κριτήρια κατακύρωσης 

 

    Για την τελική επιλογή της αναδόχου εταιρείας κριτήριο είναι: 

α) Η προσφορά µε τη μεγαλύτερη αποζημίωση προς τον Δήμο ανά εκποιούμενο όχημα. 

β) Σε περίπτωση συμμετοχής µόνο μίας επιχείρησης στη δημοπρασία η Επιτροπή Διαγωνισμού θα δέχεται 

προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια για κάθε εκποιούμενο όχημα. 

γ) Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλεται στο Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο ως προς την νομιμότητά της. 

 

Άρθρο 13°-Ανακοίνωση κατακύρωσης - υπογραφή σύμβασης 

 

1. Ο αναδειχθείς τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος και θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για 

την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

2. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση µε τη µη έγκριση των πρακτικών της 

δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου. 

3. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών (10) από την παραλαβή της κοινοποίησης, µε 

αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου περί κατακύρωσης ή έγκρισης του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μετά του εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της 

σύμβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του 

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

 

Άρθρο 14°-΄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. 
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Άρθρο 15° - Ενστάσεις 

 
Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας της 

δημοπρασίας μέχρι την επομένη 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 την διενέργεια του 

διαγωνισμού υπηρεσία. 

Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα το διαγωνισμό Επιτροπή, του 

Π.∆. 270/1981. 

Τα Πρακτικά του διαγωνισμού μαζί µε τις τυχόν ενστάσεις για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη 

απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλονται για επικύρωση στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. 

 

Άρθρο 16° - Εξόφληση τιμήματος εκποίησης 

 
1. Η εξόφληση του τιμήματος της εκποίησης των υλικών θα γίνει από τον τελευταίο πλειοδότη στο Ταμείο του 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, σύμφωνα µε τα περιγραφόμενα στο εδάφιο 6.12 της παρούσης και εφόσον έχουν 

εκδοθεί τα παραστατικά που περιγράφονται στο εδάφιο 6.3. 

2. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού για οποιαδήποτε εκνίκηση των πραγμάτων, ούτε για την εν 

γένει κατάσταση αυτών. 

 

3. Για την πώληση των κινητών πραγμάτων στον τελευταίο πλειοδότη δεν θα εκδοθεί παραστατικό από το 

Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού αλλά µόνο γραμμάτιο είσπραξης του συνολικού τιμήματος. 

4. Ο πλειοδότης επιβαρύνεται µε τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα µε το δημόσιο λογιστικό. 

5. Σε περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής των οφειλοµένων, ήτοι: 

α) Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής των οφειλοµένων. 

β) Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλοµένων 

γ) Διαφωνία σχετικά µε το ύψους του οφειλόμενου 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 17° - Επανάληψη Δημοπρασίας 

 

   Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται 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. 
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  Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος 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 δημοπρασία, 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 του Δημοτικού Συμβουλίου. 

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας 

αποφάσεως της διοικητικής αρχής, αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της 

συμβάσεως. 

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που αναφέρεται 

στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον  ημέρας προ της ημέρας της 

διενεργείας 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 εκποίηση γίνεται απευθείας µε απόφαση  του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

 

Άρθρο 18° - Δημοσίευση 

 

1. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί σύμφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆. 270/1981 µε φροντίδα του 

Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου 

αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

2. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε µία ημερήσια τοπική εφημερίδα, καθώς και στο πρόγραμμα 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας. 

3. Η δαπάνη δημοσίευσης των ανακοινώσεων του Δήμου βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί από την 

δημοπρασία. Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας, αρχικής ή επαναληπτικής, τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το 

Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού. Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται απαραιτήτως από τον 

πλειοδότη κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης. 

 

Άρθρο 19° - Πληροφορίες 

 
    Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από 09:00 έως 

13:00 στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, διεύθυνση Μαραθωνοδρόμου 95, 

Ψυχικό, ΤΚ: 15452, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132014783, κος Δράκος Χρήστος . email: 

c.drakos@0177.syzefxis.gov.gr. 

 

  
Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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                                    Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε  

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 και ισχύει, 

4. Το  Π.Δ 270/1981, 

5. Την υπ΄ αριθμ. 61/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

6. Τους όρους διακήρυξης για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των 

ορίων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού,                                                                               

                     μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Εγκρίνει: 

  α) Την αλλαγή του τίτλου από Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

σε  Έγκριση των όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και 

β) Τους όρους διακήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, ως αναφέρονται στην εισήγηση και οι 

οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 247/2022 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 18ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  

την 27ην Ιουλίου 2022 

Ψυχικό, 01-08-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                             ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος  
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