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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙΠΡΑΣΙΑΣ 
για την εκποίηση (συλλογή και ανακύκλωση) εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής 

(Ο.Τ.Κ.Ζ.) του Δήμου Πετρούπολης, που θα συλλεχθούν κατά τη διετία 2018-2019. 
 

Ο Δήμος Πετρούπολης προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την συλλογή, 
απορρύπανση και οριστική διαγραφή των ακινητοποιημένων / εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου, πού 
θα συλλεχθούν κατά τη διετία 2018 & 2019, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο 
συλλογής (ΟΤΚΖ) κατά την έννοια του άρθρου 2 παραγ. 23 του Π.Δ. 116/2004 και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
μεγαλύτερη προσφορά ανά όχημα. 
 
Η διακήρυξη αφορά την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα πλειοδοτήσει στον παρόντα διαγωνισμό, για την 
απόκτηση του συνόλου των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλελειμμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1 ή Ν1 (όπως  
ορίζεται στο Π.Δ. 431/1983) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πετρούπολης τα οποία θα συλλεχθούν 
κατά τη διετία 2018-2019.  
 
Ο συνολικός αριθμός τους εκτιμάται στα 21 (είκοσι ένα) περίπου οχήματα σε ετήσια βάση, αλλά αυτή είναι 
ενδεικτική και όχι περιοριστική εκτίμηση. 
 
Άρθρο 1ο: Νομοθεσία. 
Η διενέργεια της δημοπρασίας και η συλλογή, απορρύπανση και οριστική διαγραφή των ακινητοποιημένων - 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνουν σύμφωνα με: 
1.-Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981(ΦΕΚ 77/Α/30.03.1981)«Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας  
     και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και  
     κοινοτήτων». 
2.-Τις διατάξεις του Π.Δ.116/2004 (ΦΕΚ 81/A/05-03-2004) σχετικά με Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την  
     εναλλακτική διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής. 
3.-Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των  
     συσκευασιών και άλλων προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης  
     Συσκευασιών και άλλων  προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». 
4.-Την απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (οικ. 10516, ΦΕΚ 907/Β΄/2004) για την έγκριση συλλογικού        
     συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ). 
5.-Τις διατάξεις του άρ.64 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας  
      Υπουργείου  Εσωτερικών» 
 
6.-Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.20006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων  
     και Κοινοτήτων. 

         7.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
              Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 
Άρθρο 2ο: Αντικείμενο της δημοπρασίας  
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη εταιρείας, η οποία θα πλειοδοτήσει στην παρούσα δημοπρασία 
και θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς) και δικό της προσωπικό εκείνα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα 
που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του Δήμου Πετρούπολης 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. 116/04 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους.  

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 Πετρούπολης και η 
εν γένει προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.  
 
 Άρθρο 3ο: Διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 
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 εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ. 
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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 περιέχεται στην κυριότητα του Δήμου και περισυλλέγεται 
προκειμένου να ανακυκλωθεί και για τον λόγο αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. Με 
σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση. 

Αναλυτικά για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: 

Ο Δήμος εντοπίζει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό 
αυτοκόλλητο, που χαρακτηρίζει αυτό εγκαταλελειμμένο. Μέσα σε 15 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού 
αυτοκόλλητου, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου ενημερώνουν τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για την διενέργεια 
έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Οι 
Υπηρεσίες Ασφάλειας υποχρεούνται να ενημερώσουν το ταχύτερο δυνατόν το Δήμο σχετικά με τα 
αποτελέσματα των ερευνών τους. Μέσα σε 45 μέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν 
το όχημα δεν έχει αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, το όχημα περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου. 

Σε περίπτωση που τα εγκαταλελειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, ο Δήμος υποχρεούται 
πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο να αναζητήσει επιπλέον, εντός 15 ημερών από την 
επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους μέσω του Αρχείου του 
Υπουργείου Μεταφορών και να τους ενημερώσουν, καθώς και να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ). 

Όταν το εγκαταλελειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου, η αρμόδια Υπηρεσία θα υποδεικνύει 
στον ανάδοχο το όχημα προς απομάκρυνση. Ο τελευταίος πλειοδότης έχει την υποχρέωση να μεταφέρει τα 
οχήματα από τους χώρους εγκατάλειψης προς το Κέντρο Επεξεργασίας, με δική του ευθύνη το αργότερο 15 
μέρες από την γραπτή ειδοποίηση του Δήμου. Επίσης θα αναλαμβάνει να περαιώσει την διαδικασία 
απορρύπανσης και να εκδώσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά προς τον Δήμο το αργότερο σε δεκαπέντε 
(15) μέρες από την παραλαβή του κάθε οχήματος. Η αρμόδια Υπηρεσία θα επιβλέπει τις διαδικασίες 
παράδοσης του και θα εκδίδει και θα εκδίδει εις τριπλούν τα απαραίτητα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης – 
παραλαβής οχήματος). Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος 
παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα οχήματος (εργοστάσιο 
κατασκευής), μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον 
εντοπισμό του Ο.Τ.Κ.Ζ., γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού 
της αναδόχου εταιρείας.  

Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται 
από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της αναδόχου εταιρείας. Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία 
εκδίδει την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του Π.Δ. 116/2004 βεβαίωση παραλαβής οχήματος και ένα αντίγραφο 
κοινοποιείται απαραιτήτως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος 
δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση του κάθε οχήματος. 

Τα οχήματα παραμένουν στην εταιρεία για 10 μέρες από την ημέρα περισυλλογής τους. Εάν μέσα στο 
διάστημα αυτό, το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού 
προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν δεν αναζητηθεί, τότε 
προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα 
Ο.Τ.Κ.Ζ.. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρμόδια 
υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Εφόσον εντοπισθεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος εντός των ανωτέρω προθεσμιών και 
συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, τότε εκδίδεται από το σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης, πιστοποιητικό καταστροφής το οποίο είναι απαραίτητο για την οριστική διαγραφή 
του οχήματος. Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα για συναισθηματικούς λόγους, τότε υποχρεούται να το 
αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του. 

Εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλελειμμένου οχήματος δεν εντοπισθεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών τότε το 
πιστοποιητικό καταστροφής παραδίδεται στο Δήμο. Εάν το όχημα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας τότε 
αναγράφεται στο πιστοποιητικό καταστροφής ο αριθμός πλαισίου. 

Σημειώνεται ότι η πλειοδότρια εταιρεία, θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς κτλ) και προσωπικό, τα 
εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του Δήμου Πετρούπολης 
και εν συνεχεία θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό, και τελική διάθεση, για τα 
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οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/2004 και δεν έχει εντοπισθεί ο 
κάτοχός τους. 
 
Άρθρο 4ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας. 
Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες 
διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και σε εκτέλεση της αριθμ. 276/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 
Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Βάρναλη 76-78 -1ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, 
σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί από τον Δήμαρχο, με σχετική περίληψη διακήρυξης. 

 
Άρθρο 5ο: Δικαίωμα συμμετοχής. 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσημα 
μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. και διαθέτουν αριθμό μητρώου παραγωγού (Α.Μ.Π.), που χορηγεί το ΥΠΕΚΑ 
και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται 
στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Οι εταιρείες που παίρνουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να παραδίδουν τα οχήματα σε σημεία, τα οποία 
είναι συμβεβλημένα με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. (Σήμερα το μόνο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ. (Όχημα στο Τέλος Κύκλου του Ζωής του) είναι η «Εναλλακτική Διαχείριση 
Οχημάτων Ελλάδος» (Ε.Δ.Ο.Ε.). 
 
Άρθρο 6ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού σε κλειστό 
φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και  Δανείων, τρίμηνης διάρκειας, ποσού ίσου με 176,00 €, το οποίο αναλύεται σε 1/10 
του ορίου της πρώτης προσφοράς. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 1.760 €, το 
οποίο προκύπτει από το άθροισμα του προϋπολογιζόμενου ελάχιστου αριθμού περισυλλεγόμενων οχημάτων, 
κατά τη διάρκεια ενός έτους (19 επιβατηγά x 80,00 € ανά όχημα = 1.520,00 € και 2 φορτηγά x 120,00 € ανά 
όχημα = 240,00 € ). 

Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και θα επιστραφεί στους αποτυχόντες μετά την 
κατακύρωση του διαγωνισμού. 
 
2. Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. και αριθμό μητρώου παραγωγού από ΥΠΕΚΑ  
 
3. Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης.  
 
4. 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 ΠΔ 116/04). 
 
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 επικινδύνων αποβλήτων) 
για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά την διάρκεια της σύμβασης θα προσκομιστούν 
υποχρεωτικώς στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανανεωθέντων ασφαλιστήριων συμβολαίων).  
 
6. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, θεωρημένη 
για 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.  
 
7. Υπεύθυνη Δήλωση 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 επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό όχι με το νόμιμο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού αλλά με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
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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.  
 
9. 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 Εταιρίας, 
όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό 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).  
 
10. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του.  
 
11. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του.  
 
12. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο συμμετέχων και ο εγγυητής του δεν έχει 
ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο, ή έχει εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις 

υποχρεώσεις του.  
13. 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 Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση 
Ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) και του εγγυητή του. 
 
14. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν  

 τελεί σε πτώχευση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του  αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή παύσης πληρωμών,    
ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό  
διαδικασία έκδοσης απόφασης σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και του εγγυητή του.  
 
15. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
 
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα σύμφωνα με το άρθρο11 του Ν.2690/99, και οι 
ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Η φορολογική 
ενημερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη κατά τις διατάξεις του νόμου. 
 
 
Άρθρο 7ο: Εκπροσώπηση. 
Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως. 

Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) εκπροσωπούνται από κάποιο μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από 
άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Για ανώνυμες εταιρείες 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 Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο διαγωνισμό και όπου θα 
ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο 
καταθέτων αυτή. 

Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.) και οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες 
(Ε.Ε.) εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με το νόμιμο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού, 
αλλά με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου 
του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

●Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή της Δημοπρασίας πριν 
από την έναρξη του διαγωνισμού, υποβάλλοντας βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνήσιου της 
υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο, 
διαφορετικά θεωρείται ότι πλειοδοτεί για λογαριασμό του με όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις. 
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Άρθρο 8ο: Εγγυητής.  
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται την ημέρα της δημοπρασίας να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο 
οποίος θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων 
των όρων της διακήρυξης και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την 
εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.  
 
Επιπλέον, ο εγγυητής υποχρεούται να καταθέσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 της 
παρούσης και συγκεκριμένα: 
1. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περί μη οφειλής του σε όποιο φορέα κύριας ασφάλισης είναι 
    ασφαλισμένος μέχρι σήμερα και σε περίπτωση που είναι ανασφάλιστος βεβαίωση περί μη ασφάλισης.  
2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  

3. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης περί μη οφειλής του       

4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου)  

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν  

    τελεί σε πτώχευση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του  αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή παύσης πληρωμών,    
    ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό  
    διαδικασία έκδοσης απόφασης σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.  
6. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
Ο εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά μετά τη δημοπρασία, και τη σύμβαση 
μετά την έγκριση των πρακτικών από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μαζί με τον 
πλειοδότη, χωρίς καμία αντίρρηση αφού όπως συμφωνείται η συμμετοχή του αυτή στη δημοπρασία με την 
άνω ιδιότητά του ως εγγυητή δηλώνει πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων και των συμφωνητικών της 
διακήρυξης και της σύμβασης που θα επακολουθήσει.  
 
Αντικατάσταση εγγυητή δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση δε θανάτου του εγγυητή, ο δικαιούχος υποχρεούται σε 
διάστημα ενός (1) μηνός να ορίσει νέο εγγυητή του οποίου το αξιόχρεο θα ελέγξει η Οικονομική Επιτροπή.  
 
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. 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του Δήμου Πετρούπολης, εάν ο 
πλειοδότης με τον εγγυητή του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας.  
 
 
 
 Άρθρο 9ο: Διαδικασία δημοπρασίας 
1.Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα 
από την Τριμελή Επιτροπή. 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 Τριμελής Επιτροπή η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά, τα οποία 
συντάσσονται εφ΄απλού χάρτου. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην 
Επιτροπή, πριν την ενάρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο νόμιμο πληρεξούσιο 
έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 
 
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 
καταχωρεί 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.  
Κάθε πλειοδοτούσα προσφορά θα πρέπει να εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες. Πλειοδότης αναδεικνύεται 
οριστικά αυτός που έχει προσφέρει το μεγαλύτερο ποσό ανά όχημα και στις δύο κατηγορίες.  



6 

 

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’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και 
καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής. 
 
8. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση τω πρακτικών της 
δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 
 
 
Άρθρο 10ο: Τιμές προσφορών – Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς. 
Για το χρονικό διάστημα δυο ετών ήτοι 2018-2019, ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα 
περισυλλεγούν προϋπολογίστηκε από την υπηρεσία σε τριάντα επτά (37) τεμ. για τα επιβατηγά και τέσσερα (4 
τεμ.) για τα φορτηγά κάθε είδους περίπου και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος για την ποσότητα και την 
ποιότητα αυτών. Οι ποσότητες αυτές είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές.                             
 
Το ποσό της πρώτης προσφοράς (εκκίνησης) ορίζεται ανά κατηγορία οχημάτων ως εξής: 
 1.- για φορτηγά κάθε είδους, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 120 € (εκατόν είκοσι) ανά όχημα. 
 2.- για τα επιβατηγά οχήματα, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 80 € (ογδόντα) ανά όχημα. 

 
Προσφορές που θα υποβάλλονται για μία μόνο από τις δύο κατηγορίες εκποιούμενων οχημάτων, δεν θα 
γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας. 
Κάθε πλειοδοτούσα προσφορά θα πρέπει να εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες. 
Πλειοδότης αναδεικνύεται οριστικά αυτός που έχει προσφέρει το μεγαλύτερο ποσό ανά όχημα και 
στις δύο κατηγορίες.  

 
 Άρθρο 11ο: Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας. 
Η Δημοπρασία θα γίνει κατά το νόμο από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση, 
μίσθωση ή εκποίηση κινητών πραγμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, η οποία 
ορίσθηκε με την αριθμ.  8/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 66/2018 απόφαση Δημάρχου. 
 
Άρθρο 12ο: Κατακύρωση- Κριτήρια. 
Για την τελική επιλογή της αναδόχου εταιρείας κριτήριο είναι:  

α) Η προσφορά με τη μεγαλύτερη αποζημίωση ανά όχημα και στις δύο κατηγορίες.  
β) Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μίας επιχείρησης στη δημοπρασία η Επιτροπή Διαγωνισμού θα δέχεται 
προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια για κάθε κατηγορία εκποιούμενου πράγματος.  

γ) Σε περίπτωση ισοψηφίας, αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της εταιρείας και 
τυχόν προηγούμενη ικανοποιητική συνεργασία με αυτήν. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας θα διενεργηθεί 
κλήρωση από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.  
 
 Άρθρο 13ο: Ανακοίνωση κατακύρωσης αποτελέσματος. 
Η κατακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας τελεί υπό την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής, η 
οποία έχει το δικαίωμα της αποδοχής ή της απόρριψης των προσφορών λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή 
σφάλματος στη διαδικασία της δημοπρασίας. 
 
Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο ως προς τη νομιμότητα της. 
 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για την αποζημίωση με τη μη έγκριση των πρακτικών 
της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου. 
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Στον πλειοδότη που έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται κοινοποίηση αυτής και υποχρεούται εντός 10 ημερών, 
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
 
Στον πλειοδότη που έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται κοινοποίηση αυτής και υποχρεούται εντός 10 ημερών, 
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
 
Άρθρο 14ο :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.  
- η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνο όρου της διακήρυξης αυτής, αποτελεί λόγο έκπτωσής 
του χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική επέμβαση.  
 
Άρθρο 15ο: Ενστάσεις. 
Ενστάσεις επί της διεξαγωγής της δημοπρασίας υποβάλλονται μόνο εγγράφως μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα από τη διεξαγωγή της. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης και 
απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται από την Επιτροπή 
Διενέργειας της Δημοπρασίας, η οποία γνωμοδοτεί αιτιολογημένα προς την Οικονομική Επιτροπή, που 
αποφαίνεται τελικά. 
Για τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, που λαμβάνονται για τις ενστάσεις, οι ενιστάμενοι λαμβάνουν 
γνώση με δική τους ευθύνη. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται αλλιώς δεν λαμβάνονται υπόψη. 
                                                                                                                                          
 Άρθρο 16ο: Εγγυήσεις. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον πλειοδότη αμέσως μετά την εμφάνιση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα είναι ίση προς το 1/10 του προσφερόμενου τελικού ποσού. Η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης και ισχύει για χρονικό 
διάστημα ίσο με τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
Ως εγγυητική επιστολή θεωρείται κάθε γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό επί αυτόν που συμμετέχει στη δημοπρασία, ομολογιών Δημοσίου, 
τραπέζης, ή οργανισμού κοινής ωφέλειας που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες. Τα έγγραφα των εγγυήσεων αν 
δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
 
 
 
Άρθρο 17ο: Επανάληψη της δημοπρασίας  
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης, 
ήτοι:  
1. Εάν ουδείς εμφανισθεί  
2. Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε κανείς 
να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία.  
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:  
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια 
Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της 
δημοπρασίας  
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 
υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της 
εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την 
σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.  
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή 
αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να 
μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους 
όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της 
διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.  
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Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη 
δημοπρασία.  
 
 Άρθρο 18ο: Υπογραφή σύμβασης. 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση για το 
Δήμο υπογράφεται από τον Δήμαρχο. Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά 
ισχύος είναι η διακήρυξη και η προσφορά του μειοδότη. 
Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο συμβαλλομένων. 
Ο πλειοδότης δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή εκχωρεί σε τρίτους τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την σύμβαση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. 
Μετά την πάροδο άπρακτου δεκαημέρου και σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν εμφανισθεί ή αρνηθεί να 
υπογράψει τη σύμβαση, η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και 
ο Δήμος Πετρούπολης έχει το δικαίωμα να ενεργήσει νέα δημοπρασία σε βάρος του πλειοδότη, ο οποίος θα 
ευθύνεται εξ' ολοκλήρου και αλληλέγγυα για τη διαφορά του αποτελέσματος της νέας δημοπρασίας από την 
προηγούμενη. Η διαφορά αυτή, καθώς και κάθε άλλη ζημιά για τον ίδιο λόγο, καταβάλλεται στο Δήμο 
Πετρούπολης από τον πλειοδότη που αποχώρησε, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων 
εσόδων. 
 
 Άρθρο 19ο: Διάρκεια ισχύος σύμβασης. 
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες. 
 
 Άρθρο 20ο: Επιβαρύνσεις. 

Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν επαναδημοσίευσης του διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο πλειοδότη. 

 
Άρθρο 21ο: Δημοσίευση διακήρυξης. 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί, με επιμέλεια του Δημάρχου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της 
δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος 
Πετρούπολης, του Κ.Ε.Π. και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου με αποδεικτικό ανάρτησης, καθώς στο 
δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.petroupoli.gov.gr  και στην Διαύγεια. 
 
Αντίγραφο της διακήρυξης θα σταλεί στην Ε.Δ.Ο.Ε. προκειμένου να ειδοποιηθούν τα μέλη της. 
 
Περίληψη  της διακήρυξης θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με το Νόμο, σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες. 
 
Άρθρο 22ο:_Πληροφόρηση ενδιαφερομένων & παραλαβή όρων διακήρυξης  
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ/νση 
Περιβάλλοντος (τηλ. 210-5021300) και από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (Δημαρχείο 
Πετρούπολης 3ος όροφος, τηλ. 213-2024486).  
Άρθρο 23ο: Εδικοί όροι 
Για ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί 
καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίηση ή εκμίσθωση 
πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» και των Ν. 3463/2006 και 3852/2010.  
 
 
 
 
                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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