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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ - ΔΤΡΧΣΙΝΗ
Γηαθεξχζζεη ηε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο θαλεξήο, πξνθνξηθήο θαη πιεηνδνηηθήο, γηα ηελ εθπνίεζε
εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεµάησλ (Ο.Τ.Κ.Ε.) εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήµνπ Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο θαη
ηε ζχλαςε ζρεηηθήο ζχκβαζεο µε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε αληηθείκελν ηελ επεμεξγαζία θαη
αλαθχθισζε νρεµάησλ-επίζεµν µέινο ηνπ δηθηχνπ ηεο Δ.Γ.Ο.Δ., ε νπνία ζα δηεμαρζεί απφ ηελ
αξµφδηα Δπηηξνπή, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 270/1981, κε ηνπο θάησζη φξνπο:

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1) Π.Γ. 270/1981 (Α’ 77) «Πεξί θαζνξηζµνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ
δηελέξγεηαο δεµνπξαζηψλ γηα εθπνίεζε ή εθµίζζσζε πξαγµάησλ ησλ Γήµσλ θαη Κνηλνηήησλ»
2) Ν. 2939/2001 (Α’ 179) «Σπζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ
πξντφλησλ – Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζµνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Σπζθεπαζηψλ θαη άιισλ
πξντφλησλ (ΔΟΔΓΣΑΠ) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη
3) Π.Γ. 116/2004 (Α’ 81) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξαµµα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
νρεµάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηµνπνηεµέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη
ησλ απελεξγνπνηεµέλσλ θαηαιπηηθψλ µεηαηξνπέσλ ζε ζπκκφξθσζε µε ηηο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο 2000/53/ΔΚ «γηα ηα νρήµαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο» ηνπ Σπµβνπιίνπ ηεο
18εο Σεπηεµβξίνπ 2000»
4) Οδεγία 2000/53/ΔΚ (18-09-2000) γηα ηα νρήµαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο, µε ηηο ηζρχνπζεο
ηξνπνπνηήζεηο,
5) Άξζξν 64 Ν. 4257/2014 (Α΄93) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ».
6) Ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κψδηθαο Γήµσλ θαη Κνηλνηήησλ» φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο
εθπνίεζεο θηλεηψλ πξαγµάησλ ησλ Γήµσλ (άξ. 199)
7) Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσµέλεο

Γηνίθεζεο – Πξφγξαµµα Καιιηθξάηεο» θαη εηδηθά ηνπ άξ. 72 απηνχ φζνλ αθνξά ηηο
αξµνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο
8) Υ.Α νηθ. 105136/2004 (Β’ 907) «Έγθξηζε ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήµαηνο Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο Ορεµάησλ Διιάδνο «ΔΓΟΔ».
9) Τελ αξηζ. 246/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα
πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθπνίεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ.
10) Τελ αξηζ. 170/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί θαηάξηηζεο φξσλ δηαθήξπμεο
πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθπνίεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεµάησλ (Ο.Τ.Κ.Ε.) εληφο
ησλ νξίσλ ηνπ Γήµνπ Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο.

Άπθπο 2
ΓΔΝΙΚΔ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Σχµθσλα µε ην Π.Γ. 116/2004 (Α’ 81) θάζε φρεµα πνπ εγθαηαιείπεηαη ζε δεµφζηνπο,
δεµνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο δξφµνπο γηα µεγάια ρξνληθά δηαζηήµαηα (αξ. 2, παξ. 2) ραξαθηεξίδεηαη σο
εγθαηαιειεηκκέλν. Έλα εγθαηαιειεηκκέλν φρεµα πνπ δελ έρεη αλαδεηεζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ εληφο
ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηνπ Π.Γ. 116/2004 (αξ. 9, παξ. 1) είλαη φρεµα ζην ηέινο θχθινπ δσήο (Ο.Τ.Κ.Ε.),
απνηειεί ζηεξεφ απφβιεην (θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 2 ηνπ λ.2939/2001 – Α’179),
πεξηέξρεηαη δε ζηελ θαηνρή ηνπ νηθείνπ Γήµνπ, ζχµθσλα µε ηελ παξ. 1 ηνπ άξ. 9 ηνπ Π.Γ. 116/2004.
Τν εγθαηαιειεηκκέλν φρεµα πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ζηεξεφ απφβιεην, πεξηζπιιέγεηαη
πξνθεηκέλνπ λα αλαθπθισζεί θαη εθδίδεηαη γηα απηφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαζηξνθήο απφ ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. µε
ζθνπφ ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ θαη απνηαμηλφµεζε.
Ζ παξνχζα δεκνπξαζία αθνξά ζηελ επηινγή εηαηξίαο ε νπνία ζα πεξηζπιιέγεη, µε δηθά ηεο
µέζα (γεξαλνχο), ηα νρήκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Ο.Τ.Κ.Ε. ζην Γήµν Ξπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο θαη ζα ηα µκεηαθέξεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο γηα επεμεξγαζία αλαθχθισζεο. Η
δημοππαζία αθοπά δέκα πένηε (15) οσήμαηα ηα οποία αναθέπονηαι ζηην από 3-6-2021 έκθεζη ηηρ
Δπιηποπήρ Δκηίμηζηρ. Ο απιθμόρ αςηόρ δεν είναι δεζμεςηικόρ και καηά ηη διάπκεια ηηρ
ζύμβαζηρ μποπεί να αλλάξει ζε ζσέζη με ηα απσικά οπιζθένηα, ανάλογα με ηα ππαγμαηικά
δεδομένα πος θα ςπάπξοςν (π.σ. κάποια να αποζςπθούν από ηοςρ ιδιοκηήηερ ηοςρ ή να πποζηεθούν
άλλα). Καη΄εκηίμηζη πάνηα, ηα εκποιούμενα ακίνηηα αναμένεηαι να ανέπσονηαι μέσπι είκοζι (20)
καη΄έηορ ζε όλο ηο Γήμο Ξςλοκάζηπος – Δςπωζηίνηρ.
Άπθπο 3
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΟΤ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ζ δεµνπξαζία είλαη θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή, ζα δηεμαρζεί δε ζχµθσλα µε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 (Α’ 77) ζηηο 14-7-2021, ηµέπα Σεηάπηη και ώπα 09:30 – 10:00 (ώπα
λήξηρ παπαλαβήρ πποζθοπών) ζηελ αίζνπζα δεκνπξαζηψλ ηνπ Γεµνηηθνχ Καηαζηήµαηνο
(Λπθνχξγνπ Φξαληδή 2 – Τ.Κ. 204 00 Ξπιφθαζηξν), απφ ηελ αξµφδηα Δπηηξνπή.

Δάλ ε δεµνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζµα, επαλαιακβάλεηαη ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα ζην
άξ. 15 ηεο παξνχζαο. Αλ θαη ε δεχηεξε δεµνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζµα ηφηε δχλαηαη λα αλαηεζεί µε
απεπζείαο ζπµθσλία, ηεο νπνίαο ηνπο φξνπο θαζνξίδεη ην Γεµνηηθφ Σπµβνχιην.
Άπθπο 4
ΔΛΑΥΙΣΟ ΟΡΙΟ ΠΡΧΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Δλάσιζηο όπιο ππώηηρ πποζθοπάρ: 80,00€ ανά όσημα.
Η πποζθοπά είναι μία και αθοπά Ι.Υ. οσήμαηα και θοπηηγά μέσπι 3500Kg.
Πξνζθνξά κηθξφηεξε ηνπ παξαπάλσ πνζνχ δελ ζα γίλεηαη δεθηή απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Άπθπο 5
ΔΓΓΤΗΣΗ
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη ηην ημέπα ηηρ δημοππαζίαρ λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν
εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, θαζηζηάµελνο έηζη αιιειεγγχσο θαη εηο
νιφθιεξνλ ππεχζπλνο µε απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο.
Άπθπο 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ζην Γήµν ην ζπµθσλεµέλν πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζχµβαζε,
γηα θάζε παξαδηδφµελν Ο.Τ.Κ.Ε., εληφο ησλ δέθα πέληε (15) πξψησλ εµεξψλ θάζε µήλα, εμαηξνπµέλσλ
ησλ νρεµάησλ πνπ επηζηξέθνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εηαηξία µε αληίγξαθν
δήισζεο παξαιαβήο νρήµαηνο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ζε απνπζία ηνπ, µε Γειηίν Απνζηνιήο πνπ ε
εηαηξία νθείιεη λα πξνζθνµίζεη ζηελ αξµφδηα ππεξεζία ηνπ Γήµνπ. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ
θαηαβνιή ηεο απνδεµίσζεο ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο ζχµβαζεο θαη ν Γήµνο έρεη ην
δηθαίσµα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν µεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεµνηηθνχ Σπµβνπιίνπ θαη λα
δεηήζεη ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ππέξ ηνπ ίδηνπ. Γηα ηελ πψιεζε ησλ θηλεηψλ
πξαγκάησλ, δελ ζα εθδνζεί παξαζηαηηθφ απφ ην Γήκν, αιιά κφλν γξακκάηην είζπξαμεο ηνπ ζπλνιηθνχ
ηηκήκαηνο.
Άπθπο 7
ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΤΜΒΑΗ
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο µεηαμχ ηνπ Γήµνπ θαη ηεο εηαηξίαο είλαη δχν (2) έηε µε
δπλαηφηεηα επέθηαζεο – αλαλέσζεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, γηα άιιν έλα (1) έηνο, εάλ θαη εθφζνλ ην
επηζπµνχλ αµθφηεξνη νη ζπµβαιιφµελνη. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί απφθαζε ηνπ
Γ.Σ. γηα ηελ παξάηαζε θαη λα ππνγξαθεί ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ.
Άπθπο 8
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1) Ζ αξµφδηα ππεξεζία ηνπ Γήµνπ (Τκήκα Καζαξηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ θαη

Πεξηβάιινληνο) ζα εληνπίδεη θαη ζα θαηαγξάθεη ηα ραξαθηεξηδφµελα σο «εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα»
ζην ηέινο θχθινπ δσήο ηνπο, ζχµθσλα µε ην Π.Γ. 116/2004 ηα νπνία βξίζθνληαη µέζα ζηα φξηα ηνπ
Γήµνπ θαη ζηηο δχν (2) Γεµνηηθέο Δλφηεηεο απηνχ.
2) Ζ αξµφδηα ππεξεζία ηνπ Γήµνπ (Τκήκα Καζαξηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ θαη
Πεξηβάιινληνο) ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 9
ηνπ Π.Γ. 116/2004 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1,2,3 έηζη ψζηε ηα ραξαθηεξηδφµελα σο εγθαηαιειεηκκέλα
νρήµαηα λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ Γήµνπ σο φρεµα ηέινπο δσήο (Ο.Τ.Κ.Ε.) µεηά ηελ παξέιεπζε
ησλ απαηηνχµελσλ πξνζεζµηψλ.
3) Ζ σο άλσ αλαθεξφµελε ππεξεζία ηνπ Γήµνπ ζα ππνδεηθλχεη ηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα (φπσο
απηά νξίδνληαη ζην Π.Γ. 116/2004) πξνο απνκάθξπλζε, ζα επηβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο ησλ
νρεµάησλ θαη ζα εθδίδεη ηα απαξαίηεηα δηπιφηππα παξαζηαηηθά (πξαθηηθά παξάδνζεο- παξαιαβήο
νρεµάησλ). Ζ ελεµέξσζε ηεο εηαηξίαο γηα ηα πξνο απνκάθξπλζε νρήµαηα, ζα γίλεηαη µε θάζε
πξφζθνξν ηξφπν, ζηνλ νπνίν ζα ζπµθσλήζνπλ ν Γήµνο µε ηνλ αλάδνρν (fax, e-mail, ηειεθσληθή
επηθνηλσλία, γξαπηή επηθνηλσλία).
4) Τα αλσηέξσ παξαζηαηηθά ζα πεξηέρνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: α) ρξφλνο θαη ηφπνο παξάδνζεο
(νδφο, αξηζµφο), β) ζηνηρεία νρήµαηνο: είδνο (ΔΗΦ, ΦΗΦ, ή δίθπθιν), µάξθα ηνπ νρήµαηνο, µνληέιν,
ρξψµα, αξηζµφ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο (εθφζνλ θέξεη), νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ηθαλφ λα
δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζµφ ηνπ Ο.Τ.Κ.Ε., γ) πεξηγξαθή θαηάζηαζεο ηνπ νρήµαηνο, δ) ζηνηρεία ηνπ
γεξαλνχ θαη ηνπ νδεγνχ ηεο εηαηξείαο.
5) Τα παξαζηαηηθά αθνχ ζπµπιεξσζνχλ απφ ηνπο αξµφδηνπο ππαιιήινπο, ππνγξάθνληαη θαη
ζθξαγίδνληαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Γήµνπ θαη ηνλ νδεγφ ηεο εηαηξίαο.
6) Ζ εηαηξία δελ έρεη δηθαίσµα λα αξλεζεί λα µεηαθέξεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο νρήµαηα πνπ
ππνδεηθλχεη σο Ο.Τ.Κ.Ε. ν Γήµνο, αλεμαξηήηνπ αξηζµνχ.
7) Οπδεµία επζχλε αλαιαµβάλεη ν Γήµνο έλαληη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ Ο.Τ.Κ.Ε. γηα νπνηαδήπνηε δεµηά
ήζειε πξνμελεζεί ζην φρεµα θαηά ηελ απνθνµηδή- µεηαθνξά θαη εθθφξησζε (ελδεηθηηθφο
αλαθεξνµέλσλ ηα παξαθάησ): αηχρεµα, πιηθέο δεµηέο ζε παξαθείµελα νρήµαηα, ηξαπµαηηζµφο ή
ζαλάησζε πξνζψπνπ θ.η.ι.).
8) Ζ ζπιινγή, ε µεηαθνξά θαη ε θχιαμε ηνπ Ο.Τ.Κ.Ε. (πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήµνπ
µαο) ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε µεηαθνξηθά µέζα πνπ δηαζέηεη γηα ην ζθνπφ απηφ ε εηαηξία θαη µε δηθέο
ηεο δαπάλεο. Ζ δαπάλε απνθνµηδήο – µεηαθνξάο θαη θχιαμεο ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηελ εηαηξία.
9)

Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη λα δηαρεηξηζηεί ην Ο.Τ.Κ.Ε. απφ ηε ζηηγµή ηεο ζπιινγήο ή θαη

παξαιαβήο ηνπ απφ ην Γήµν θαη µεηά ηελ παξέιεπζε ησλ απαηηνχµελσλ ρξνληθψλ πξνζεζµηψλ, λα
εθδψζεη ην πξνβιεπφµελν πηζηνπνηεηηθφ θαηαζηξνθήο ηνπ νρήµαηνο γηα ινγαξηαζµφ ηνπ Γήµνπ, ηεο
Δ.Γ.Ο.Δ. ελεµεξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο αξµφδηεο δεµφζηεο ππεξεζίεο.
10) Ζ πεξηζπιινγή ησλ εγθαηαιειεηµµέλσλ νρεµάησλ γίλεηαη αλά δίκελν, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο
ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη µε ηε ρξήζε γεξαλψλ ηεο εηαηξίαο. Ζ πεξηζπιινγή µπνξεί λα αθπξσζεί
θαη απφ ηα δχν µέξε γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, φπσο είλαη νη απεξγίεο, νη ζενµελίεο, νη θπζηθέο
θαηαζηξνθέο θ.η.ι. ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη έγθαηξε ελεµέξσζε ηνπιάρηζηνλ µηα εµέξα πξηλ

ηελ πξνγξαµµαηηζµέλε ζπλελλφεζε.

Άπθπο 9
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµφ έρνπλ νη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα – θέληξα επεμεξγαζίαο
νρεµάησλ Ο.Τ.Κ.Ε. πνπ είλαη επίζεµα µέιε ηνπ δηθηχνπ ηεο Δ.Γ.Ο.Δ. θαη µπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ
άξηζηε εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο.
Άπθπο 10
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο ζηε δεµνπξαζία ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη, επί πνηλή απνθιεηζµνχ, ηα
θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
1) Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ µέινπο ηεο Δ.Γ.Ο.Δ.
2) Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ελ ηζρχ θαηά ηελ εµέξα ηνπ δηαγσληζµνχ.
3) Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν
λφµηµνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη επηθπξσµέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνµηθήο
ηαπηφηεηάο ηνπ. Δηδηθά γηα ηηο Α.Δ. πνπ ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά, ν θαηαζέησλ εθηφο ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ, ζα πξνζθνµίζεη πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπµβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, φπνπ
ζα εγθξίλεηαη ε ζπµµεηνρή ηεο ζην ζπγθεθξηµέλν δηαγσληζµφ θαη φπνπ ζα νξίδεηαη ν
εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο πνπ ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο. (Οη
Οµφξξπζµεο Δηαηξείεο θαη Δηεξφξξπζµεο Δηαηξείεο, εθπξνζσπνχληαη απφ ην λφµηµν
εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο, φπσο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο
απηνχ έσο θαη ηελ εµέξα ηνπ δηαγσληζµνχ. Οη Δηαηξείεο Πεξηνξηζµέλεο Δπζχλεο, απφ ην
δηαρεηξηζηή ηνπο φπσο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ έσο
θαη ηελ εµέξα ηνπ δηαγσληζµνχ. Γηα ην θπζηθφ πξφζσπν, ε πξνζθνξά θαηαηίζεηαη απφ ην ίδην
ή απφ λφµηµα εμνπζηνδνηεµέλν πξφζσπν). Σε πεξίπησζε πνπ απηφο πνπ θαηαζέηεη ηελ
πξνζθνξά (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη πιεηνδνζία) είλαη άηνκν δηαθνξεηηθφ απφ ην
λφκηκν εθπξφζσπν, ζα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο
εηαηξείαο.
4) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λνµίµνπ, θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφµελα, εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο ή ηνπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ, πνπ λα αλαγξάθεη φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη
απνδέρεηαη ηνπο φξνπο απηήο πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο θαζψο θαη φηη δελ ππήξμε έλνρνο ζνβαξνχ
επαγγειµαηηθνχ παξαπηψµαηνο, ην νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή µπνξεί λα δηαπηζηψζεη µε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαζψο θαη φηη δελ είλαη έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ δεηνχληαη µε ηελ παξνχζα.
5) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπµµεηέρνληα (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ)
φηη:
• Γελ έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία πηψρεπζεο ζε βάξνο ηνπ, νχηε έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε ή βξίζθεηαη
ζε πησρεπηηθφ ζπµβηβαζµφ

• Γε βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ιχζεο ή θαη εθθαζάξηζεο
• Γελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε
• Γελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζπλαθζείζα ζχµβαζε µεηαμχ ηεο εηαηξίαο ηνπ θαη Γεµνζίνπ,
Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Γ.Γ .
• Γελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζµνχο Γεµνζίνπ ή Ο.Τ.Α.
6) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη θαηέρεη (σο θχξηνο ή κηζζσηήο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν
λφκηκν κέζν) γεξαλνθφξν φρεκα/γεξαλνθφξα νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά ησλ ζπιιεγφκελσλ νρεκάησλ.
7) Δγγςηηική επιζηολή ζςµµεηοσήρ ζην δηαγσληζµφ αλαγλσξηζµέλεο ηξάπεδαο ή ζχζηαζε
παξαθαηαζήθεο ηνπ Ταµείνπ Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ ίζε µε ην 10% ηεο πξψηεο
πξνζθνξάο (80,00€) επί 20 νρήκαηα (ππνινγίδεηαη φηη ζε εηήζηα βάζε ζα ζπιιέγνληαη είθνζη 20- νρήµαηα), ήηνη εκαηόν εξήνηα εςπώ 160,00€ (δειαδή 80,00€/φρεκα Φ 20 νρήκαηα/αλά έηνο
= 1.600,00€ Φ 10% = 160,00€). Ζ παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη µε ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο, απφ άιιε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ απηήο, ίζε µε ην 10% ηνπ
ζπλνιηθνχ επηηεπρζέληνο ηηµήµαηνο πνπ πξνέθπςε απφ ηε δεµνπξαζία πνιιαπιαζηαδφκελνπ επί
είθνζη (20), φπνπ 20 ν αξηζκφο ησλ θαη΄εθηίκεζε απνζπξφκελσλ νρεκάησλ ην έηνο, ε δε
ρξνληθή ηεο δηάξθεηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) µελψλ µεηά ην πέξαο ηεο ζχµβαζεο.
(Όζνλ αθνξά ηνπο ινηπνχο ζπµµεηέρνληεο, νη εγγπήζεηο ζπµµεηνρήο ηνπο, ζα επηζηξαθνχλ αηφθσο
εληφο δεθαεµέξνπ απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζµαηνο ηεο δεµνπξαζίαο).
8)

Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεµεξφηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο.

9)

Βεβαίσζε ηεο Ταµεηαθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήµνπ Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο φηη ν ζπµµεηέρσλ
δελ έρεη ιεμηπξφζεζµεο βεβαησµέλεο νθεηιέο ή φηη έρεη ππαρζεί ζε ξχζµηζε θαη ηεξεί ηνπο φξνπο
απηήο (Γεµνηηθή Δλεµεξφηεηα).
10) Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ
ζπµµεηέρεη ζηε δεµνπξαζία, ή ησλ δηαρεηξηζηψλ ζε πεξίπησζε Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ., ή ηνπ
Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληα Σπµβνχινπ ζε πεξίπησζε Α.Δ. ή ππεχζπλε δήισζε ησλ ηδίσλ φηη
δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 Ν.
4412/2016, φπσο ηζρχεη. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο αλσηέξσ δελ δηαζέηεη ιεπθφ
πνηληθφ κεηξψν, πξέπεη νπσζδήπνηε λα πξνζθνκίζεη απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (ζηελ
πεξίπησζε δειαδή απηή δελ θαιχπηεηαη κε ππεχζπλε δήισζε).
11) Αληίγξαθν αζθαιηζηεξίσλ ζπµβνιαίσλ ζε ηζρχ ησλ νρεµάησλ – γεξαλψλ πνπ ζα ρξεζηµνπνηεί
ε εηαηξία γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ νρεµάησλ, (εάλ απηά ιήμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζχµβαζεο ζα πξνζθνκηζηνχλ ππνρξεσηηθψο ηα αλαλεσζέληα αζθαιηζηήξηα ζπµβφιαηα).
Όια αλεμαξηήησο ηα έγγξαθα πνπ ζα θαηαηεζνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εµέξα

δηεμαγσγήο ηεο δεµνπξαζίαο, νη δε ππεχζπλεο δειψζεηο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο
ηνπ ππνγξάθνληνο.

Άπθπο 11

ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Ζ δεµνπξαζία είλαη πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη δηεμάγεηαη θαηά ηελ θαζνξηζµέλε
εµέξα θαη ψξα απφ ηελ αξµφδηα Δπηηξνπή Γεµνπξαζηψλ. Ζ δεµνπξαζία δχλαηαη λα ζπλερίδεηαη θαη
πέξαλ ηεο ψξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζµνχ, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Σρεηηθά
µε ηε ζπλέρηζε ηεο δεµνπξαζίαο πέξαλ ηεο νξηδφµελεο ψξαο, απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή Γεµνπξαζηψλ θαη
ε απφθαζε ηεο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά.
Ζ επηηξνπή δεµνπξαζίαο παξαιαµβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη
ζε θάθειν, ζην εμψθπιιν ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη ην φλνµα ηνπ ζπµµεηέρνληνο/επσλπµία εηαηξίαο,
επθξηλψο, θαη θαηαρσξεί ζην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηεο δεµνπξαζίαο ηνπο ελδηαθεξφµελνπο θαηά ζεηξά
πξνζέιεπζεο.
Σηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή µνλνγξάθεη έλα πξνο έλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ ηπρφλ απφθαζή ηεο πεξί απνθιεηζµνχ ελδηαθεξφµελνπ λα ζπµµεηάζρεη ζηε
δεµνπξαζία, σο µε πιεξνχληνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
Αθνινχζσο δέρεηαη πποθοπικά νηθνλνµηθέο πξνζθνξέο (πιεηνδνζία), µφλνλ απφ εθείλνπο ησλ
νπνίσλ νη πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαηά η΄αλσηέξσ.
Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζµεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδφηε. Ζ δέζµεπζε δε απηή µεηαβαίλεη δηαδνρηθά
απφ ηνλ πξψην ζηνπο αθνινχζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.
Μεηά ηε ιήμε ηεο δεµνπξαζίαο, ην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ ππνγξάθεηαη απφ ηα
µέιε ηεο επηηξνπήο, ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ.
Αλ ν πιεηνδφηεο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά θαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο
εγγξάθσο λα ζπµµνξθσζεί εληφο πξνζεζµίαο 48 σξψλ.
Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζµία, ν δηαγσληζµφο επαλαιαµβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ
αλαδεηρζέληνο πιεηνδφηε θαη εγγπεηή απηνχ, µε ειάρηζην φξην πξνζθνξάο ην επ’ νλφµαηη ηνπ
θαηαθπξσζέλ πνζφ θαη θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ ε θαηαηεζείζα εγγχεζε ζπµµεηνρήο (βι. θαη άξ. 12 θαη
15 ηεο παξνχζαο).
Γηα ηελ ηειηθή απνδνρή ηνπ αλαδφρνπ θξηηήξην είλαη:
α) Ζ κεγαιχηεξε πξνζθνξά πξνο ην Γήµν β) Σε πεξίπησζε πεξαηηέξσ ηζνςεθίαο ζα δηελεξγεζεί
θιήξσζε απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζµνχ.
β) Ζ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεµνπξαζίαο ζα γίλεη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνµηθήο
Δπηηξνπήο.
Άπθπο 12
ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
Σηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε θαζψο θαη ζηνλ εγγπεηή ηνπ, απνζηέιιεηαη
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ
παξαιαβή ηεο θνηλνπνίεζεο, λα πξνζέιζεη µεηά ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο
εθηέιεζεο (βι. άξζξν 10 πεξίπη. 7 ηεο δηαθήξπμεο), γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο, αιιηψο ε
θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήµνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. Δλεξγείηαη δε

αλαπιεηζηεξηαζκφο ζε βάξνο απηνχ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη ελέρνληαη θαη νη δχν γηα ηε κηθξφηεξε
δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηελ πξνεγνχκελε φκνηα. Μεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη νξηζηηθψο θαηαξηηζζείζα.
Δάλ ν αλάδνρνο απνβηψζεη ή ηεζεί ππφ δηθαζηηθή αληίιεςε ή δηθαζηηθή απαγφξεπζε πξηλ λα
ππνγξαθεί ε ζχµβαζε, ν δηαγσληζµφο ζεσξείηαη σο µε γελφµελνο.
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε ιφγσ κε έγθξηζεο ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα.
Άπθπο 13
ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο µε απφθαζε ηεο Οηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο φηαλ:
- δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο ζχµβαζεο µέζα ζηελ πξνθαζνξηζµέλε
πξνζεζµία
- αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζχµβαζε.
Άπθπο 14
ΔΝΣΑΔΙ
Οη επί ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζµνχ ελζηάζεηο, θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή πνπ δηελεξγεί ην
δηαγσληζµφ µέρξη ηελ επφµελε εξγάζηµε εµέξα απφ ηελ εµέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζµνχ ή ηελ
επνµέλε ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ απνηειέζµαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο εμεηάζεσο θαη αμηνινγήζεσο ησλ
πξνζθνξψλ, θαη µφλν απφ εθείλνπο πνπ ζπµµεηείραλ ζην δηαγσληζµφ ή απνθιείζηεθαλ απφ απηφλ ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην,
ζηελ αξµφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ ππεξεζία.
Οη ελζηάζεηο πξσηνθνιινχληαη θαη δηαβηβάδνληαη ζηε δηελεξγήζαζα ην δηαγσληζµφ επηηξνπή.
Άπθπο 15
ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
Ζ δεµνπξαζία επαλαιαµβάλεηαη νίθνζελ απφ ην Γήµαξρν εάλ δελ παξνπζηαζηεί ζε απηήλ πιεηνδφηεο,
ήηνη:
1. Δάλ νπδείο εµθαληζζεί 2. Δάλ νπδείο απφ ηνπο εµθαληζζέληεο θαηαζέζεη ην ζχλνιν ησλ
απαηηνχµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ψζηε θαλείο λα µελ πεξάζεη ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο δεµνπξαζίαο, ήηνη
ζηελ πιεηνδνηηθή δηαδηθαζία.
Ζ δεµνπξαζία επαλαιαµβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεµνηηθνχ Σπµβνπιίνπ φηαλ:
α) ην απνηέιεζµα απηήο δελ εγθξίζεθε απφ ηελ Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή ή απφ ην Γ. Γξαµµαηέα
Απνθεληξσµέλεο Γηνίθεζεο ιφγσ αζχµθνξνπ απνηειέζµαηνο ή ζθάιµαηνο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο
δεµνπξαζίαο, β) µεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεµνπξαζίαο ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο
ηνχηνπ αξλνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε δεµνπξαζία,
επαλαιαµβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. Διάρηζην φξην πξνζθνξάο
νξίδεηαη ην επ' νλφµαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφ, ην νπνίν µπνξεί λα µεησζεί µε απφθαζε ηνπ
Γεµνηηθνχ ζπµβνπιίνπ.

γ) µεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζµαηνο ηεο
δεµνπξαζίαο απνθάζεσο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο απηφο δελ παξνπζηάζηεθε εµπξνζέζµσο γηα ηελ
ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Οη επαλαιεπηηθέο δεµνπξαζίεο γλσζηνπνηνχληαη µε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεµάξρνπ, πνπ
αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθεξχμεσο θαη δεµνζηεπφµελεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εµέξαο
πξν ηεο εµέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεµνπξαζίαο.

Άπθπο 16
ΔΚΥΧΡΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ Δ ΣΡΙΣΟΤ
Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε εθρψξεζε µέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησµάησλ πνπ απνξξένπλ απφ
ηε ζχµβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί εθ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο απφ ηνλ αληηζπµβαιιφµελν ζε νπνηνλδήπνηε
ηξίην.
Άπθπο 17
ΓΗΜΟΙΔΤΗ
Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπηεί επηκειεία ηνπ Γεκάξρνπ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή
ηεο δεκνπξαζίαο σο εμήο: Θα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρηαθνχ
Καηαζηήκαηνο θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.xylokastro.gov.gr
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν – Πξφγξαµµα ΓΗΑΥΓΔΗΑ- ζχµθσλα µε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112).
Άπθπο 18
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ
Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζµφ θαη αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηµεο
εµέξεο θαη ψξεο ζην ηειέθσλν: 2743 360244 Σ. Παπαδεκεηξίνπ.
Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.xylokastro.gov.gr.
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