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                                  Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Πετρούπολη, 09 Ιουλίου 2019                           
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ              Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 12287 
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &                                             
ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 87/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
                                              της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης της ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την  
              εκποίηση αχρήστου μεταλλικού υλικού (scrap) για τη διετία 2019-2020. 
 
   Από το πρακτικό της 14ης του έτους 2019, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  
   Σήμερα στις 08 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 12129/04.07.2019 πρόσκληση του 
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με 
το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από 
τα συνολικά εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, 
ως εξής: 
 

                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Σίμος Ευάγγελος, Δήμαρχος-Πρόεδρος                  1.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος - 8ο Τακ. Μέλος                                                                                                                     

2.- Δαλέντζας Εμμανουήλ, 1ο Τακτικό Μέλος               2.- Μαλαθρίτης Νικόλαος, 5ο Τακτικό Μέλος                 

3.- Ζορμπά Ανθή, 2ο Τακτικό Μέλος                             3.- Σακούτης Νικόλαος, 6ο Τακτικό Μέλος                     

4.- Κανέλλη Ζαχαρούλα, 3ο Τακτικό Μέλος                  4.- Σουξές Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος              

5.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 4ο Τακτικό Μέλος                        

   
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου, κ. Κακαλιά Ευστράτιο. 
                                                                                         
   Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος ότι προέκυψε ένα (1) ακόμη 
θέμα εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το οποία θεωρείται κατά την κρίση του κατεπείγον, πρέπει 
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την έγκριση όρων διακήρυξης της ανοικτής προφορικής  
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση αχρήστου μεταλλικού υλικού (scrap) για τη διετία 2019-2020, 
του οποίου οι χρονικές  προθεσμίες είναι  επείγουσες προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι σχετικές 
διαδικασίες για την ανάδειξη του αναδόχου και ώστε να απομακρυνθούν ήδη υλικά που έχουν συσσωρεθεί   
και το οποία δημιουργούν περιβαλλοντικό πρόβλημα στο χώρο προσωρινής αποθήκευσής τους και  
προτείνει να συζητηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06 
2010). 

 
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτα αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι 
δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 
 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά  
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

 την εισήγηση του προέδρου,  
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  
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 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την έγκριση όρων διακήρυξης της ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την εκποίηση αχρήστου μεταλλικού υλικού (scrap) για τη διετία 2019-2020, πριν την 
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που 
υπάρχει για την επίλυσή του.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:  
 
Από τη στιγμή που η  Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
παρόντων μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη 
είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των παρόντων μελών της και εισηγούμενος το έκτακτο θέμα, ανέφερε τα εξής: 

 
Από τη Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου μας διαβιβάσθηκε η παρακάτω εισήγηση:    
 
Σας διαβιβάζουμε τους όρους διακήρυξης διενέργειας ανοικτής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας 
για την εκποίηση κινητών πραγμάτων, χρησιμοποιούμενων οχημάτων/μηχανημάτων και παντός είδους 
άχρηστου υλικού (SCRAP) για τη διετία 2019-2029 και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρπυ 72 του Ν. 3852/10. 
 
                                                  ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟY ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (SCRAP) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2019-2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.270/81 
 
Ο Δήμαρχος Πετρούπολης έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις: 
 
1) Τις σχετικές διατάξεις του Π. Δ. 270/81 ΄΄περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων  
     διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση , ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων'' 
2) Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα την παράγραφο του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 ''Δημοτικός και    
     Κοινοτικός Κώδικας'' σχετική με την εκποίηση κινητών πραγμάτων των Δήμων,όπως έχει τροποποιηθεί  
     και ισχύει. 
3) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  
     Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης''. 
4) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018 ''Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής     
     Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής  
     και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]''. 
5) Τις σχετικές 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''. 
6) Τις σχετικές διατάξεις του ν. 2939/2001 ''Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και  
     άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων  
     προϊόντων '' όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3854/2010 και τον Ν.4042/2012. 
7) Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 117/2004 ''για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών  
    ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού''. 
8) Τις σχετικές διατάξεις της με αριθ. 2002/1995 οδηγίας της Ε.Ε. σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης  
     ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
9) Τις σχετικές διατάξεις της με αριθ. 2002/1996 οδηγίας της Ε.Ε. σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού  
     και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
10) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4257/2014 και ειδικότερα του άρθρου 64 παρ. β σχετικά με την 
     διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού  
     εξοπλισμού. 
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11) Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 ''Καθορισμός μέτρων και όρων για την διαχείριση των 
      χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων'', ''Μέτρα , όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των  
      Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων''. 
12) Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 ''Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την 
      αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον. Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  
       Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004''. 
13) τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2008/99/ΕΚ ''σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του  
      ποινικού δικαίου''. 
14) Τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2006/66/ΕΚ ''σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές  
       και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ. 
15) Τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ ''Οδηγία περί στερεών αποβλήτων''. 
16) Τις σχετικές διατάξεις της ΥΑ 106158/2004 (ΦΕΚ 1124Β'/23-07-2004) ''Έγκριση του Συλλογικού  
       Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε.''.  
17) Τις με αριθ. 165/2019 & 179/2019  Πράξεις Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης διενέργειας για την  
       εκποίηση άχρηστου  μεταλλικού υλικού  
18) Την υπ΄αριθμ….. απόφαση Οικονομκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν και  καταρτίστηκαν οι όροι  
      διενέργειας διαδικασίας φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση     
      άχρηστου μεταλλικού υλικού του Δήμου. 

 
Προκηρύσσει τη διενέργεια φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την 
εκποίηση κινητών πραγμάτων (μηχανήματα, κάδοι, παλαιά αντικείμενα, scrap μετάλλου) του Δήμου 
Πετρούπολης για τη διετία 2019-2020 
 
Άρθρο 1ο – Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πετρούπολης ( Κ. Βάρναλη 76-78 Πετρούπολη) ενώπιον της 
Επιτροπής διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με την περιληπτική διακήρυξη του 
Δημάρχου, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο. 
 
Ο διαγωνισμός είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής 
διαγωνισμού για τα εκποιούμενα υλικά. 
 
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. 

 
.Άρθρο 2ο – Εγγύηση συμμετοχής 
Κανείς δε 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 Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη 
δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, 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 των εκποιουμένων κινητών 
(κάδοι κλπ). 
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Μετά το τέλος του διαγωνισμού οι εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες, 
εκτός της εγγυητικής επιστολής του τελευταίου πλειοδότη, η οποία θα του επιστραφεί μετά την υπογραφή 
του συμβολαίου. 
 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες δέκα (10)τουλάχιστον 
ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Επίσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, 
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.petroupoli.gov.gr. και στη διεύθυνση diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια"». 
 
Η δαπάνη δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη 
στον οποίο θα κατακυρωθεί, οι σχετικές δε αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα 
κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Άρθρο 3ο – Αντικείμενα προς εκποίηση 
Η δημοπρασία αφορά την εκποίηση: 
Ενός αόριστου αριθμού κινητών πραγμάτων που αποτελούνται από : 
( μεταλλικοί κάδοι, μηχανήματα κατεστραμμένα των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου που έχουν 
περισυλλεχθεί από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος από διάφορα σημεία του Δήμου , scrap μετάλλου (παλαιά 
σίδερα, διάφορα σιδηρικά ,ανταλλακτικά οχημάτων/μηχανημάτων έργου τα οποία προκύπτουν από την 
συντήρηση-επισκευή αυτών, υπερκατασκευές, άχρηστες χλοοκοπτικές μηχανές κ.α.), περίπου 120 tn για 
τη διετία 2019-2020. 
 
Άρθρο 4ο – Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς. 
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό ως κάτωθι: 
Ως πρώτη προσφορά που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό 
των 120,00 € ανά τόνο. Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δε θα γίνουν αποδεκτές από 
την Επιτροπή Δημοπρασιών. 
Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μιας επιχείρησης στην δημοπρασία η Επιτροπή θα δέχεται προσφορά 
οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια κατά 0,10 € τουλάχιστον. 

Άρθρο 5ο - Δικαίωμα συμμετοχής -Κατάθεση προσφορών 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αντίστοιχα αντικείμενα με την παρούσα και μπορούν να εγγυηθούν 
την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και 
με την προϋπόθεση ότι δεν είναι οφειλέτες του Δήμου Πετρούπολης το οποίο αποδεικνύεται με βεβαίωση 
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
 
Η επαγγελματική δραστηριότητα και το αντικείμενο εργασιών αποδεικνύεται σαφέστατα από την 
εγγραφή στο αντίστοιχο επιμελητήριο. 
 
Άρθρο 6ο – Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Ο κάθε συμμετέχοντας κατά την ημέρα της δημοπρασίας, θα πρέπει να φέρει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
Φορολογική, Ασφαλιστική και Δημοτική Ενημερότητα. 
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης τους οποίους δέχονται ανεπιφύλακτα. 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα  για έναν από τους λόγους που αναφέρονται 
στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσης 
Αποδεικτικό εγγραφής στο αντίστοιχο επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης 
 
Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως ή με το νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μον.Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο. 
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Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια 
Δημόσια Αρχή. 
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΜΟΝ Ε.Π.Ε., Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού με 
τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατοί οι έλεγχοι της χρονικής διάρκειας της εκπροσώπησης. 
Επιπλέον οι Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν: α)Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή 
του, την εκπροσώπηση, την απόφαση για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και τη χρονική 
διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το Φ.Ε.Κ., που αυτό έχει δημοσιευθεί. β)Αντίγραφο του καταστατικού 
σύστασης της Α.Ε., με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα 
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 
Περαιτέρω όσον αφορά τις Ε.Π.Ε., Μον.Ε.Π.Ε. τα καταστατικά και τις τροποποιήσεις τους που θα 
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 
 
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 
Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα από αρμόδια Αρχή. 
Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές, εκτός αν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 του Ν.1599/86, με την οποία ο υποψήφιος επιβεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια αντίγραφα από τα 
πρωτότυπα που βρίσκονται στα χέρια του και θα τις προσκομίσει άμα τη κατακύρωση σε αυτόν του 
διαγωνισμού. 

 
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από 
κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες 
Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για το δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί 
διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. 
 
Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για το δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία 
λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιονδήποτε τρόπο από 
την εταιρεία αυτή. 

 
Οποιοσδήποτε θελήσει να πλειοδοτήσει για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού πριν αρχίσει η δημοπρασία, παρουσιάζοντας το σχετικό πληρεξούσιο 
έγγραφο, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι λαμβάνει μέρος για λογαριασμό του. 
 
Άρθρο 7ο – Εγγυητής. 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεώνεται κατά την ημέρα της δημοπρασίας να παρουσιάσει αξιόχρεο 
εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως 
και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου και θα έχει στην κατοχή 
του τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
Φορολογική, Ασφαλιστική και Δημοτική Ενημερότητα. 
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα. 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα  για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην 
παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
 
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. 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. 
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Άρθρο 8ο –Διεξαγωγή διαγωνισμού. 
1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη 
ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν 
της ώρας λήξης 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. 
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. 
 
Άρθρο 9ο – Ενστάσεις. 
Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατατίθενται στην Επιτροπή του του Π.Δ. 270/81, 
μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Αν η ένσταση κατατεθεί στο 
δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα διαβιβάζεται στη Επιτροπή του Π.Δ. 270/81. Τα πρακτικά του 
διαγωνισμού μαζί με τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η 
Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για επικύρωση. 
 
Άρθρο 10ο – Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού. 
1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το 
πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της 
κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
2. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον 
διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης 
κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο 
ή την εποπτεύουσα αρχή του. 
3. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο 
έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή 
άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και 
συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον 
εγγυητή του πλειοδότη. 
 
Άρθρο 11ο – Καταβολή αντιτίμου. 
Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και αναγραφόμενο 
στη σύμβαση ποσό για κάθε εκποιούμενο/ανακυκλώσιμο είδος σε ότι αφορά: κινητά πράγματα 
(μηνανήματα, κάδοι, scrap μετάλλου),χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών οχημάτων/μηχανημάτων έργου) 
κάθε τρίμηνο από την υπογραφή της συμβάσεως. 
Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι: 
1. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής των οφειλομένων 
2. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων 
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3. Διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού ανά τρίμηνο, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή των 
οφειλομένων ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της 
επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν 
να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου. 
 
Άρθρο 12ο – Υπογραφή σύμβασης. 
Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεων εγγυητή, ο οποίος και 
θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με 
αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της 
απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και 
την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του Δήμου 
χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και 
ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη 
όμοια. Πάντως η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο της έγκρισης του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική επιτροπή. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη ήτοι 2019-2020, με δυνατότητα επέκτασης - ανανέωσης για 
άλλο ένα (1) έτος εάν το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι. 
 
Άρθρο 13ο – Επανάληψη Δημοπρασίας. 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν 
πλειοδότης, ήτοι: 
1. Εάν ουδείς εμφανισθεί, 
2. Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε 
κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία. 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως 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 δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ 
της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας. 
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την 
προηγουμένη δημοπρασία. 
Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση γίνεται απευθείας με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Άρθρο 14ο – Όροι και Υποχρεώσεις πλειοδοτών εκ της συμβάσεως. 
Αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την διαδικασία υλοποίησης -διεκπεραίωσης των συμβάσεων της 
εκποίησης-ανακύκλωσης της παρούσας ειδών είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας, Περ/ντος και Πρασίνου . 
α) Σε ότι αφορά τα εκποιούμενα είδη : κινητά πράγματα ( μηχανήματα, αντικείμενα, scrap, μετάλλου),η 
μεταφορά τους θα γίνεται με οχήματα του πλειοδότη , έπειτα από σχετικό έγγραφο αίτημα της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη των αιτημάτων. 
Ο πλειοδότης υποχρεούται να ζυγίσει με δικά του έξοδα και ευθύνη τα προς εκποίηση είδη 
προκειμένου να προσδιορισθεί το ακριβές τους βάρος , παρουσία υπαλλήλου που θα οριστεί από την 
αρμόδια Διεύθυνση περιβάλλοντος του Δήμου. 
Μετά την ζύγιση θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης υπογεγραμμένο από τον πλειοδότη και τον 
υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που επιβλέπει την ζύγιση. 
Ο πλειοδότης έχει την υποχρέωση: 
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• Ο πλειοδότης οφείλει να υποβάλλει κάθε μήνα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου δελτίο αναφοράς των 

παραλαβών που πραγματοποιήθηκαν αλλά και αυτών που δεν πραγματοποιήθηκαν καθώς και τον λόγο για 
τον οποίο δεν έγινε η παραλαβή. 
• Η περισυλλογή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο μέρη για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας, 

ενδεικτικά παραθέτουμε: απεργίες, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές κ.α. 
Ο Δήμος δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς , 
αποθήκευσης και προώθησης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προς ανακύκλωση. 
 
Άρθρο 15ο – Εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους. 
Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 
σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε τρίτο. 

 
Άρθρο 16ο – Δυνατότητα τροποποίησης. 
Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφομένης σύμβασης θα αποδεικνύεται 
αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του 
όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση υπό του Δήμου οποιουδήποτε δικαιώματός του, άπαξ ή κατ΄ 
επανάληψη, δε θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά του αυτό. 
 
Άρθρο 17ο – Παράβαση όρων. 
Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο 
έκπτωσής του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη 
διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση. 

 
Άρθρο 18ο – Δημοσίευση διακήρυξης 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με ευθύνη του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της 
δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
Πετρούπολης και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου με αποδεικτικό ανάρτησης, καθώς στο δημόσιο 
διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.petroupoli.gov.gr 
Περίληψη αυτής της διακήρυξης θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με το Νόμο, σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες και 
συγκεκριμένα στην «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και στην «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ». Η δημοσίευση θα γίνει δέκα (10) 
ημέρες το λιγότερο, πριν την ημέρα της δημοπρασίας. 

 
Άρθρο 19ο –Έξοδα δημοσίευσης 
Τα έξοδα για τη δημοσίευση της αρχικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής δημοπρασίας, θα 
βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

 
Άρθρο 20ο – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση 
Περιβάλλοντος (τηλ. 2105021300) και από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (Δημαρχείο 
Πετρούπολης 3ος όροφος, τηλ. 2132024486) 

 
Άρθρο 21ο – Ειδικοί όροι. 
Για ότι δε 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. 3463/06 και του Ν. 3852/2010. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87Α 7.6.2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της  
     Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2.-Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30-03-1981 Τ.Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της  
     διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των  
     δήμων και κοινοτήτων. 
3.-Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α 8.6.2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων &  
     Κοινοτήτων»  
4.-Τις προαναφερόμενες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα 
5.- Την αριθμ. πρωτ. 9790/04.06.2019 εκτιμητική έκθεση σχετικά με τα εκποιούμενα υλικά 
6.-Την αριθ,. 165/2019 (ΑΔΑ:7ΝΨΠΩΞΣ-ΘΨΨ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης  
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     Επιτροπής για την εκποίηση κινητών αντικειμένων του Δήμου για το έτος 2019 
7.-Την αριθμ. 179/2019 (ΑΔΑ:7ΝΨΠΩΞΣ-ΘΨΨ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης  
     διεξαγωγής της εν λόγω δημοπρασίας 
8.-Την αριθμ. 13/2019 (ΑΔΑ: ΩΣΕΒΩΞΣ-94Ε) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου & την αριθμ. 88/2019 (ΑΔΑ:  
     7ΖΛΛΩΞΣ-Α3Γ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την για  
     την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων για το έτος 2019 
9.- Την  εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 
10.-Την εισήγηση του Προέδρου της 
      και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α.- Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης της ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την  
      εκποίηση αχρήστου μεταλλικού υλικού (scrap) για τη διετία 2019-2020, όπως αυτοί αναλυτικά  
      αναφέρονται στο εισηγητικό  μέρος της παρούσης και συγκεκριμένα: 
 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
της φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων 
(μηχανήματα, κάδοι, παλαιά αντικείμενα, scrap μετάλλου) του Δήμου Πετρούπολης για τη διετία 2019-2020. 
 
Άρθρο 1ο- Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πετρούπολης ( Κ. Βάρναλη 76-78 Πετρούπολη) ενώπιον της 
Επιτροπής διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με την περιληπτική διακήρυξη του 
Δημάρχου, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο. 
 
Ο διαγωνισμός είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής 
διαγωνισμού για τα εκποιούμενα υλικά. 
 
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. 

 
.Άρθρο 2ο – Εγγύηση συμμετοχής 
Κανείς δε 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 Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη 
δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, 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 των εκποιουμένων κινητών 
(κάδοι κλπ). 
Μετά το τέλος του διαγωνισμού οι εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες, 
εκτός της εγγυητικής επιστολής του τελευταίου πλειοδότη, η οποία θα του επιστραφεί μετά την υπογραφή 
του συμβολαίου. 
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Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες δέκα (10)τουλάχιστον 
ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Επίσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, 
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.petroupoli.gov.gr. και στη διεύθυνση diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια"». 
Η δαπάνη δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη 
στον οποίο θα κατακυρωθεί, οι σχετικές δε αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα 
κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Άρθρο 3ο– Αντικείμενα προς εκποίηση 
Η δημοπρασία αφορά την εκποίηση: 
Ενός αόριστου αριθμού κινητών πραγμάτων που αποτελούνται από : 
( μεταλλικοί κάδοι, μηχανήματα κατεστραμμένα των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου που έχουν 
περισυλλεχθεί από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος από διάφορα σημεία του Δήμου , scrap μετάλλου (παλαιά 
σίδερα, διάφορα σιδηρικά ,ανταλλακτικά οχημάτων/μηχανημάτων έργου τα οποία προκύπτουν από την 
συντήρηση-επισκευή αυτών, υπερκατασκευές, άχρηστες χλοοκοπτικές μηχανές κ.α.), περίπου 120 tn για 
τη διετία 2019-2020. 

 
Άρθρο 4ο – Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς. 
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό ως κάτωθι: 
Ως πρώτη προσφορά που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό 
των 120,00 € ανά τόνο. Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δε θα γίνουν αποδεκτές από 
την Επιτροπή Δημοπρασιών. 
Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μιας επιχείρησης στην δημοπρασία η Επιτροπή θα δέχεται προσφορά 
οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια κατά 0,10 € τουλάχιστον. 

Άρθρο 5ο – Δικαίωμα συμμετοχής -Κατάθεση προσφορών 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αντίστοιχα αντικείμενα με την παρούσα και μπορούν να εγγυηθούν 
την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και 
με την προϋπόθεση ότι δεν είναι οφειλέτες του Δήμου Πετρούπολης το οποίο αποδεικνύεται με βεβαίωση 
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
 
Η επαγγελματική δραστηριότητα και το αντικείμενο εργασιών αποδεικνύεται σαφέστατα από την 
εγγραφή στο αντίστοιχο επιμελητήριο. 

 
Άρθρο 6ο – Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Ο κάθε συμμετέχοντας κατά την ημέρα της δημοπρασίας, θα πρέπει να φέρει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
Φορολογική, Ασφαλιστική και Δημοτική Ενημερότητα. 
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης τους οποίους δέχονται ανεπιφύλακτα. 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα  για έναν από τους λόγους που αναφέρονται 
στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσης 
Αποδεικτικό εγγραφής στο αντίστοιχο επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης 
 
Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως ή με το νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μον.Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο. 
Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια 
Δημόσια Αρχή. 
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΜΟΝ Ε.Π.Ε., Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού με 
τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατοί οι έλεγχοι της χρονικής διάρκειας της εκπροσώπησης. 
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Επιπλέον οι Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν: α)Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή 
του, την εκπροσώπηση, την απόφαση για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και τη χρονική 
διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το Φ.Ε.Κ., που αυτό έχει δημοσιευθεί. β)Αντίγραφο του καταστατικού 
σύστασης της Α.Ε., με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα 
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 
Περαιτέρω όσον αφορά τις Ε.Π.Ε., Μον.Ε.Π.Ε. τα καταστατικά και τις τροποποιήσεις τους που θα 
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 
Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα από αρμόδια Αρχή. 
Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές, εκτός αν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 του Ν.1599/86, με την οποία ο υποψήφιος επιβεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια αντίγραφα από τα 
πρωτότυπα που βρίσκονται στα χέρια του και θα τις προσκομίσει άμα τη κατακύρωση σε αυτόν του 
διαγωνισμού. 

 
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από 
κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες 
Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για το δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί 
διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. 
 
Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για το δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία 
λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιονδήποτε τρόπο από 
την εταιρεία αυτή. 

 
Οποιοσδήποτε θελήσει να πλειοδοτήσει για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού πριν αρχίσει η δημοπρασία, παρουσιάζοντας το σχετικό πληρεξούσιο 
έγγραφο, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι λαμβάνει μέρος για λογαριασμό του. 
 
Άρθρο 7ο – Εγγυητής. 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεώνεται κατά την ημέρα της δημοπρασίας να παρουσιάσει αξιόχρεο 
εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως 
και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου και θα έχει στην κατοχή 
του τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
Φορολογική, Ασφαλιστική και Δημοτική Ενημερότητα. 
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα. 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα  για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην  
    παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
 
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. 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. 
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Άρθρο 8ο – Διεξαγωγή διαγωνισμού. 
1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη 
ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν 
της ώρας λήξης 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. 
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. 
 
Άρθρο 9ο – Ενστάσεις. 
Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατατίθενται στην Επιτροπή του του Π.Δ. 270/81, 
μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Αν η ένσταση κατατεθεί στο 
δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα διαβιβάζεται στη Επιτροπή του Π.Δ. 270/81. Τα πρακτικά του 
διαγωνισμού μαζί με τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η 
Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για επικύρωση. 
 
Άρθρο 10ο – Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού. 
1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το 
πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της 
κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
2. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον 
διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης 
κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο 
ή την εποπτεύουσα αρχή του. 
3. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο 
έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή 
άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και 
συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον 
εγγυητή του πλειοδότη. 
 
Άρθρο 11ο – Καταβολή αντιτίμου. 
Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και αναγραφόμενο 
στη σύμβαση ποσό για κάθε εκποιούμενο/ανακυκλώσιμο είδος σε ότι αφορά: κινητά πράγματα 
(μηνανήματα, κάδοι, scrap μετάλλου),χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών οχημάτων/μηχανημάτων έργου) 
κάθε τρίμηνο από την υπογραφή της συμβάσεως. 
Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι: 
1. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής των οφειλομένων 
2. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων 
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3. Διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού ανά τρίμηνο, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή των 
οφειλομένων ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της 
επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν 
να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου. 
 
Άρθρο 12ο – Υπογραφή σύμβασης. 
Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεων εγγυητή, ο οποίος και 
θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με 
αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 
 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της 
απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και 
την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του Δήμου 
χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και 
ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη 
όμοια. Πάντως η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο της έγκρισης του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική επιτροπή. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη ήτοι 2019-2020, με δυνατότητα επέκτασης - ανανέωσης για 
άλλο ένα (1) έτος εάν το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι. 
 
Άρθρο 13ο – Επανάληψη Δημοπρασίας. 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν 
πλειοδότης, ήτοι: 
1. Εάν ουδείς εμφανισθεί, 
2. Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε 
κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία. 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως 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 δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ 
της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας. 
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την 
προηγουμένη δημοπρασία. 
Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση γίνεται απευθείας με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Άρθρο 14ο – Όροι και Υποχρεώσεις πλειοδοτών εκ της συμβάσεως. 
Αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την διαδικασία υλοποίησης -διεκπεραίωσης των συμβάσεων της 
εκποίησης-ανακύκλωσης της παρούσας ειδών είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας, Περ/ντος και Πρασίνου . 
α) Σε ότι αφορά τα εκποιούμενα είδη : κινητά πράγματα ( μηχανήματα, αντικείμενα, scrap, μετάλλου),η 
μεταφορά τους θα γίνεται με οχήματα του πλειοδότη , έπειτα από σχετικό έγγραφο αίτημα της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη των αιτημάτων. 
Ο πλειοδότης υποχρεούται να ζυγίσει με δικά του έξοδα και ευθύνη τα προς εκποίηση είδη 
προκειμένου να προσδιορισθεί το ακριβές τους βάρος , παρουσία υπαλλήλου που θα οριστεί από την 
αρμόδια Διεύθυνση περιβάλλοντος του Δήμου. 
Μετά την ζύγιση θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης υπογεγραμμένο από τον πλειοδότη και τον 
υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που επιβλέπει την ζύγιση. 
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Ο πλειοδότης έχει την υποχρέωση: 
• Ο πλειοδότης οφείλει να υποβάλλει κάθε μήνα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου δελτίο αναφοράς των 

παραλαβών που πραγματοποιήθηκαν αλλά και αυτών που δεν πραγματοποιήθηκαν καθώς και τον λόγο για 
τον οποίο δεν έγινε η παραλαβή. 
• Η περισυλλογή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο μέρη για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας, 

ενδεικτικά παραθέτουμε: απεργίες, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές κ.α. 
Ο Δήμος δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς , 
αποθήκευσης και προώθησης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προς ανακύκλωση. 
 
Άρθρο 15ο – Εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους. 
Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 
σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε τρίτο. 

 
Άρθρο 16ο – Δυνατότητα τροποποίησης. 
Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφομένης σύμβασης θα αποδεικνύεται 
αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του 
όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση υπό του Δήμου οποιουδήποτε δικαιώματός του, άπαξ ή κατ΄ 
επανάληψη, δε θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά του αυτό. 
 
Άρθρο 17ο – Παράβαση όρων. 
Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο 
έκπτωσής του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη 
διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση. 

 
Άρθρο 18ο – Δημοσίευση διακήρυξης 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με ευθύνη του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της 
δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
Πετρούπολης και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου με αποδεικτικό ανάρτησης, καθώς στο δημόσιο 
διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.petroupoli.gov.gr 
Περίληψη αυτής της διακήρυξης θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με το Νόμο, σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες και 
συγκεκριμένα στην «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και στην «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ». Η δημοσίευση θα γίνει δέκα (10) 
ημέρες το λιγότερο, πριν την ημέρα της δημοπρασίας. 

 
Άρθρο 19ο –Έξοδα δημοσίευσης 
Τα έξοδα για τη δημοσίευση της αρχικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής δημοπρασίας, θα 
βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

 
Άρθρο 20ο – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση 
Περιβάλλοντος (τηλ. 2105021300) και από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (Δημαρχείο 
Πετρούπολης 3ος όροφος, τηλ. 2132024486) 

 
Άρθρο 21ο – Ειδικοί όροι. 
Για ότι δε 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 
 
Β.- Διαβιβάζει το θέμα στην Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για σχετικές ενέργειες. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 87/2019.  
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                             Ακριβές απόσπασμα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δαλέντζας Ε.                               ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Ζορμπά Α. 
Κανέλλη Ζ.                                                          
Πουλογιαννοπούλου Β.                                                                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΝΘΨΩΞΣ-ΣΒΘ


		2019-07-09T11:11:37+0300


		2019-07-09T11:12:27+0300
	Athens




