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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΈΝΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
Ο Δήµαρχος Θέρµης
Έχοντας υπόψη:
• το Π.Δ 270/1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δηµοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και
κοινοτήτων»,
• το Π.Δ 116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των
οχηµάτων»,
• το Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και
άλλων προϊόντων»,
• την αρ. οικ. 105136/2004 (ΦΕΚ 907/ Β’/2004) απόφαση υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Έγκριση
του συλλογικού συστήµατος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ)»,
• το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων»,
• το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
• το άρθρο 64 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Β’/14-04-2014) σχετικό µε πλειοδοτικό
διαγωνισµό για περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων,
• την αρ. 284/2017 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση εκποίησης
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και ορισµό µελών για την
συγκρότηση επιτροπής εκτίµησής τους,
• την από 10/08/2017 έκθεση καταµέτρησης και εκτίµησης κινητών πραγµάτων του Δήµου
Θέρµης που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµό 1590/09-08-2017,
• την αρ. 642/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι
της δηµοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡYΣΣΕΙ
πλειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειµµένων
οχηµάτων που θα περισυλλεχθούν από σηµεία του Δήµου µε τελικό σκοπό την παράδοση τους σε
εγκεκριµένο σηµείο συλλογής ΟΤΚΖ.

Άρθρο 1ο – Γενικές Πληροφορίες
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. 116/2004 (άρθρο 9 παρ. 1), είναι όχηµα στο τέλος κύκλου
ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο α, ΚΥΑ
69728/824/1996 σε συνδυασµό µε την παρ. 4, αρ. 2 Ν. 2939/2001). Σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, το εγκαταλελειµµένο όχηµα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, εφόσον δεν
αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του περιέρχεται στην κυριότητα του οικείου Δήµου και
περισυλλέγεται προκειµένου να ανακυκλωθεί και για το λόγο αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό
καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. µε σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόµηση.
Άρθρο 2ο– Αντικείµενο της δηµοπρασίας
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη εταιρείας, η οποία θα πλειοδοτήσει στην
παρούσα δηµοπρασία κατ’ εκτίµηση 150 οχήµατα (120 ΙΧ αυτοκίνητα, 15 φορτηγά αυτοκίνητα, 15
δίκυκλα οχήµατα) για χρονικό διάστηµα δύο (-2-) ετών σύµφωνα µε την από 10/08/2017 έκθεση
επιτροπής καταµέτρησης και εκτίµησης κινητών πραγµάτων του Δήµου Θέρµης. Η εταιρεία θα
περισυλλέγει µε δικά της µέσα (γερανούς) και προσωπικό εκείνα τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα
που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του Δήµου 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 και η εν γένει προστασία της δηµόσιας υγείας και του
περιβάλλοντος.
Άρθρο 3ο – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ΠΔ 270/81 και σε εκτέλεση της αριθ. 284/2017 απόφασης του Δηµοτικού
Συµβουλίου ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής την 14η Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τρίτη µε ώρα
έναρξης την 10-:00 πµ και λήξης την 10:30 π.µ. στο κτήριο του Δηµαρχείου του Δήµου Θέρµης,
στην διεύθυνση Δηµοκρατίας 1, 57001 Θέρµη.
Άρθρο 4ο – Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς σύµφωνα µε την από 10/08/2017 έκθεση επιτροπής
καταµέτρησης και εκτίµησης κινητών πραγµάτων του Δήµου Θέρµης, ορίζεται το ποσό των 250 €
ως το άθροισµα των ελαχίστων πρώτων προσφορών για τις κατηγορίες:
1) για κάθε συλλεχθέν ΙΧ αυτοκίνητο (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 100 € ανά όχηµα).
2) για κάθε συλλεχθέν φορτηγό αυτοκίνητο (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 120 € ανά όχηµα).

3) για κάθε συλλεχθέν δίκυκλο αυτοκίνητο (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 30 € ανά όχηµα).
Προσφορές µικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή
Διενέργειας της Δηµοπρασίας.
Προσφορές υποβάλλονται και για τις τρεις κατηγορίες εκποιούµενων πραγµάτων ξεχωριστά αλλά
και αθροιστικά και δεν θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισµού επιµέρους προσφορές.
Άρθρο 5ο– Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
Άρθρο 6ο – Όροι και Υποχρεώσεις
Η αρµόδια Υπηρεσία του Δήµου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόµενα ως
«εγκαταλειµµένα οχήµατα» ή «οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής» σύµφωνα µε το ΠΔ 116/04,
τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου και θα προβαίνει σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1-3 του ΠΔ 116/04, έτσι
ώστε τα χαρακτηριζόµενα ως «εγκαταλειµµένα οχήµατα» να περιέλθουν στην κατοχή του Δήµου
ως οχήµατα τέλους κύκλου ζωής µετά την παρέλευση των απαιτούµενων προθεσµιών.
Επίσης, θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα προς αποµάκρυνση, θα επιβλέπει τις
διαδικασίες παράδοσης των οχηµάτων και θα εκδίδει εις τριπλούν τα απαραίτητα παραστατικά
(“πρακτικά παράδοσης-παραλαβής εγκαταλελειµµένων οχηµάτων”). Τα ανωτέρω παραστατικά θα
περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθµός), β) στοιχεία
οχήµατος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), µάρκα του οχήµατος (εργοστάσιο κατασκευής), µοντέλο, χρώµα,
τυχόν αριθµό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισµό του
ΟΤΚΖ, γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήµατος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού 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 ΠΔ 116/04 “Βεβαίωση
Παραλαβής Οχήµατος” και ένα αντίγραφο κοινοποιείται απαραιτήτως στην αρµόδια υπηρεσία του
Δήµου εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε ηµερών από την παράδοση του
οχήµατος.
Η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει δικαίωµα να αρνηθεί να µεταφέρει στις εγκαταστάσεις της
οχήµατα που υποδεικνύει ο Δήµος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως αριθµού. Η συλλογή και µεταφορά των
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται µε δικά της µέσα
(γερανοί) και χωρίς µεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχηµάτων του Δήµου.
Ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει ο Δήµος έναντι του ιδιοκτήτου του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε
ζηµία ήθελε προκύψει στο όχηµα κατά την αποκοµιδή – µεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικός
αναφεροµένων τα παρακάτω: ατύχηµα, υλικές ζηµιές σε παρακείµενα οχήµατα, τραυµατισµός ή
θανάτωση προσώπου κλπ.) ούτε και για τυχόν ζηµίες ή απώλειες εξαρτηµάτων του κατά την
διάρκεια της παραµονής του στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του Δήµου ή της αναδόχου
εταιρείας.
Η συλλογή, η µεταφορά και η φύλαξη των ΟΤΚΖ (που βρίσκονται εντός των ορίων του
Δήµου µας) θα πραγµατοποιηθεί µε µεταφορικά µέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό ο έταιρος
των συµβαλλοµένων και µε δικές του δαπάνες. Η δαπάνη αποκοµιδής, µεταφοράς και φύλαξης θα
βαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία ανακύκλωσης οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής.

Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί τα ΟΤΚΖ από την στιγµή της συλλογής ή/και
παραλαβής του από το Δήµο, και µετά την παρέλευση των απαιτούµενων χρονικών προθεσµιών
(τα φυλάσσει σε δικό της ασφαλή χώρο για εύλογο χρονικό διάστηµα) να εκδώσει το προβλεπόµενο
“Πιστοποιητικό Καταστροφής του Οχήµατος” για λογαριασµό του Δήµου, από την Ε.Δ.Ο.Ε. και
ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τις αρµόδιες Δηµόσιες Υπηρεσίες. Εφόσον πρόκειται για όχηµα µε
άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται από την εταιρεία στην αρµόδια υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.
Η περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων θα γίνεται το αργότερο σε τρεις (-3-)
ηµερολογιακές ηµέρες από την, µε οποιαδήποτε µορφή, ειδοποίηση από τον Δήµο, στην οποία θα
συµφωνήσουν Δήµος και συµβαλλόµενος δηλαδή: τηλεφωνική επικοινωνία, έγγραφη ενηµέρωση,
προφορική ενηµέρωση από αρµόδιο υπάλληλο και µε την χρήση ενός (1) τουλάχιστον γερανοφόρου
οχήµατος της αναδόχου εταιρείας. Η περισυλλογή µπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο µέρη για
λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι οι απεργίες, οι θεοµηνίες, οι φυσικές καταστροφές, ο πόλεµος,
η επιβολή στρατιωτικού νόµου ή επιστράτευσης, κ.α., υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγκαιρη
ενηµέρωση τουλάχιστον µία ηµέρα πριν την προγραµµατισµένη περισυλλογή.
Εάν κατά την διάρκεια της φύλαξης, το όχηµα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε
παραδίδεται σ’ αυτόν αφού προηγουµένως καταβάλλει την δαπάνη αποµάκρυνσης και
αποθήκευσης. Μετά την παρέλευση του νόµιµου χρονικού διαστήµατος τα οχήµατα προωθούνται
για την διαδικασία της ανακύκλωσης.
Η εξόφληση του τιµήµατος της εκποίησης των υλικών θα γίνεται από την ανάδοχο εταιρεία
στο Ταµείο του Δήµου, εντός διαστήµατος τριµήνου µε βάση τον αριθµό των οχηµάτων που
αποµακρύνθηκαν στην διάρκεια του προηγούµενου τριµήνου, εξαιρουµένων των οχηµάτων που
επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους. Για την πώληση των οχηµάτων δεν θα κόβεται παραστατικό
από το Δήµο αλλά µόνο γραµµάτιο είσπραξης. Για τα οχήµατα που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες
η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να προσκοµίζει στην αρµόδια Υπηρεσία του Δήµου αντίγραφο της
δήλωσης παραλαβής οχήµατος από τον ιδιοκτήτη εντός των πέντε πρώτων ηµερών του εποµένου
µήνα της παραλαβής.
Η ανάδοχος εταιρεία Ανακύκλωσης Οχηµάτων θα διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι όλα τα
υλικά, τα οποία εξάγονται από τα ΟΤΚΖ σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Ι του
ΠΔ 116/04, είτε επαναχρησιµοποιούνται είτε ανακυκλώνονται / ανακτώνται από εξουσιοδοτηµένα
Συστήµατα Εναλλακτικής Διαχείρισης, στις περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται τέτοια συστήµατα,
σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Άρθρο 7ο – Χρονική διάρκεια της Σύµβασης
Η διάρκεια της σύµβασης συνεργασίας µεταξύ του Δήµου και της εταιρείας είναι τα δύο (-2-) έτη.
Άρθρο 8ο – 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 µπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και
ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
Άρθρο 9ο – Δικαιολογητικά συµµετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισµού σε
κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πρόσφατη βεβαίωση συνεργασίας µε Ε.Δ.Ο.Ε.
2. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και
να προκύπτει ότι θα είναι σε ισχύ έως την 31η Δεκεµβρίου 2019.

3. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος ότι κατέχει (ως κύριος, µισθωτής, ή νοµέας µε
οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο) γερανοφόρο όχηµα που να έχει η δυνατότητα ταυτόχρονης
συλλογής έως και δύο (-2-) Ι.Χ. αυτοκινήτων.
4. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του φυσικού προσώπου ή του νοµίµου
εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία, 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.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του εγγυητή για αποδοχή ορισµού του ως αξιόχρεου µε τα πλήρη
προσδιοριστικά στοιχεία του και το ΑΦΜ του.
6. Εάν πρόκειται για εταιρεία 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 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,
7. 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).
8. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας του συµµετέχοντα και του εγγυητή του.
9. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του συµµετέχοντα και του εγγυητή του.
10. 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.).
11. Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του Δήµου µας ότι ο συµµετέχων δεν έχει
ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες οφειλές προς το Δήµο, ή έχει εισαχθεί σε ρύθµιση και
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.
12. Εγγύηση συµµετοχής ποσού 1.450 € (ποσοστό δέκα τοις εκατό 10% επί της συνολικής
εκτιµητέας αξίας 14.250 € σύµφωνα µε το από 10/08/2017 πρακτικό επιτροπής
καταµέτρησης και εκτίµησης κατά το οποίο πρόκειται να περισυλλεγούν:
• 120 επιβατικά οχήµατα αξίας 100 € / όχηµα, σύνολο 12.000 €
• 15 φορτηγά οχήµατα κάθε είδους αξίας 120 € / όχηµα, σύνολο 1.800 €
• 15 δίκυκλα οχήµατα αξίας 30 € / όχηµα, σύνολο 450 €
• Συνολική εκτιµητέα Αξία: 14.250 €
Κανείς δεν γίνεται δεκτός στην δηµοπρασία, αν δεν προσκοµίσει, για την συµµετοχή του σε
αυτή, ως εγγύηση στην 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 παρακαταθέσεως σε αυτό
από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό
του διαγωνιζοµένου.
Η εγγύηση συµµετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και θα επιστραφεί στους
αποτυχόντες µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός
δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας να αντικαταστήσει την εγγυητική συµµετοχής µε άλλη καλής εκτέλεσης ποσού 10%
επί τη συνολική εκτιµητέα αξία όπως διαµορφώθηκε από τη δηµοπρασία για 120 επιβατικά
οχήµατα, 15 φορτηγά οχήµατα και 15 δίκυκλα οχήµατα, αλλιώς ακυρώνεται το αποτέλεσµα της
δηµοπρασίας υπέρ αυτού και κατακυρώνεται υπέρ του εποµένου πλειοδοτήσαντος σε αυτήν. Στους
υπόλοιπους συµµετέχοντες, οι εγγυήσεις συµµετοχής θα επιστραφούν εντός δεκαηµέρου από την
κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας.
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα 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 10ο – Διαδικασία διενέργειας της δηµοπρασίας

1. Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την
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καθορισµένη ηµέρα και ώρα από την Οικονοµική Επιτροπή. Η δηµοπρασία µπορεί να
συνεχιστεί και µετά την οριζόµενη στη διακήρυξη ώρα εφόσον εξακολουθούν χωρίς
διακοπή οι προσφορές. Για την συνέχιση της δηµοπρασίας και µετά την οριζόµενη ώρα
αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Αν
κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν την
έναρξη του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο,
αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
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.
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.
Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονοµικές προσφορές µόνον από εκείνους που έχουν
υποβάλλει νοµίµως όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η προσφορά θα είναι και για κάθε
είδος οχήµατος ξεχωριστά (φορτηγά, επιβατικά οχήµατα, οχήµατα βαρέως τύπου,) και
αθροιστικά. Ως πλειοδοτική κρίνεται η αθροιστική προσφορά. Κάθε προσφορά είναι
δεσµευτική για τον πλειοδότη η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο
στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού υπογράφεται από
τα µέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.
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 των
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που
έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.
Άρθρο 11ο – Κριτήρια κατακύρωσης
Για την τελική επιλογή του πλειοδότη κριτήριο είναι:
α) Η προσφορά µε τη µεγαλύτερη αποζηµίωση προς τον Δήµο και για τις τρεις κατηγορίες
εκποιούµενων πραγµάτων ξεχωριστά αλλά και αθροιστικά.
β) Σε περίπτωση ισοψηφίας υπολογίζεται κατά προτεραιότητα η ανώτερη τιµή προσφοράς πρώτα
των επιβατικών οχηµάτων, ακολούθως των φορτηγών οχηµάτων και τέλος των δίκυκλων
οχηµάτων.
γ) Σε περίπτωση πάλι ισοψηφίας αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της
εταιρείας και τυχόν προηγούµενη ικανοποιητική συνεργασία µε αυτήν.
δ) Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την Οικονοµική Επιτροπή.
ε) 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.
Άρθρο 12ο –Ανακοίνωση κατακύρωσης – υπογραφή σύµβασης
1. Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποστέλλεται για έλεγχο νοµιµότητας.
2. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση µε τη µη έγκριση των
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο.
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. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ηµερών από την
παραλαβή της κοινοποίησης, µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του αρµόδιου οργάνου του
Δήµου περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µετά του
εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση
καταπίπτει υπέρ του Δήµου. Από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας η σύµβαση θεωρείται
οριστικώς καταρτισθείσα.
Άρθρο 13ο – 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.
Άρθρο 14ο – Ενστάσεις
Οι επί της διεξαγωγής του
Διενέργειας της δηµοπρασίας µέχρι την
διαγωνισµού και µόνο από εκείνους που
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας

διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή
εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα διεξαγωγής του
συµµετείχαν στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο

στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία. Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται
και διαβιβάζονται αυθηµερόν στη διενεργήσασα το διαγωνισµό Επιτροπή.
Άρθρο 15ο – Εξόφληση τιµήµατος εκποίησης
Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καµία άλλη όχληση από τον Δήµο το συµφωνηµένο και
αναγραφόµενο στη σύµβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ κάθε τρίµηνο από την υπογραφή της
συµβάσεως, εξαιρουµένων των οχηµάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό
αποδεικνύεται από την εταιρία µε αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήµατος από τον ιδιοκτήτη που
η εταιρία οφείλει να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία του Δήµου.
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.
3. Διαφωνία σχετικά µε το ύψους του οφειλοµένου ποσού ανά µήνα, 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 16ο – Ευθύνη Δήµου
Ο δήµος ή η κοινότητα δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού δι' οιανδήποτε εκνίκηση του
πράγµατος, υποχρεουµένου του δήµου εις περίπτωσιν εκνικήσεως, να επιστρέψει εις τον αγοραστή
το καταβληθέν τίµηµα ατόκως, εις περίπτωσιν δε µερικής τοιαύτης, αναλόγου ποσού, οριζοµένου
δι' αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή εις τα δικαστήρια.
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 απόφασης 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.

Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά
την προηγούµενη δηµοπρασία.
Άρθρο 18ο – Δηµοσίευση Διακήρυξης
Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα
ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου,
συντασσόµενου αποδεικτικού δύο µαρτύρων.
Η διακήρυξη και η περίληψή της θα δηµοσιευτούν και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Δήµου
Θέρµης στην διεύθυνση: www.thermi.gov.gr σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112/Α/13.7.2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο
«Πρόγραµµα Διαύγεια».
Άρθρο 19ο –Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Αντίγραφα της διακήρυξης για τη δηµοπρασία χορηγούνται από την Οικονοµική Υπηρεσία µέχρι και
την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας της Δηµοπρασίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
(09:00 π.µ. έως 13:00 µ.µ.).
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