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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ,
ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ  Π.Δ.  270/81,  ΠΟΥ  ΑΦΟΡΑ  ΣΤΗΝ  ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΏΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 64 ΤΟΥ Ν.4257/14,
ΜΕΤΑΞΥ  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  ΚΑΙ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΠΟΥ  ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ  ΝΟΜΙΜΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ,  ΜΕ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΝ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ  ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ:
16 01 04) ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕ  ΣΚΟΠΟ  ΤΗΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΤΟΥΣ  ΣΕ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.), ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87 Α, «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
2. Τις  διατάξεις  του  Ν.3463/2006,  ΦΕΚ  114  Α,  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων» όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις::
i. του άρθρου 103 παρ 2 εδ. δ΄: «Δημαρχιακή Επιτροπή – Αρμοδιότητες (...) 2. Η δημαρχιακή επιτροπή έχει

τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  ...δ)  με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος καταρτίζει  τους
όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί
επιτροπές,  από  μέλη  της,  δημοτικούς  ή  δημόσιους  υπαλλήλους  ή  ειδικούς  επιστήμονες,  ...  5.  Η
δημαρχιακή  επιτροπή  μπορεί  να  παραπέμπει  οποιοδήποτε  θέμα  της  αρμοδιότητάς  της  στο  δημοτικό
συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά
του.»

ii. του άρθρου 199 παρ 1:  «Η εκποίηση κινητών πραγμάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων επιτρέπεται,
ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ενεργείται με δημοπρασία.

iii. του  άρθρου  201:  «Με  προεδρικό  διάταγμα,  που  εκδίδεται  με  πρόταση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται η διαδικασία για τη διεξαγωγή των κάθε είδους
δημοπρασιών, που αφορούν την εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων των Δήμων
και Κοινοτήτων και την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων που ανήκουν
σε τρίτους, οι όροι για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες αυτές, τα σχετικά με τη διακήρυξη, τη δημοσίευση
και  την  επικύρωση  των  αποτελεσμάτων  των  δημοπρασιών  αυτών,  καθώς  και  κάθε  άλλη  σχετική
λεπτομέρεια.»

iv. του άρθρου 271, παρ. 1: «Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων - Λοιπές μεταβατικές ρυθμίσεις:  Προεδρικά
διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση προγενέστερων διατάξεων,
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εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων, από τον παρόντα Κώδικα, εφόσον δεν
είναι αντίθετες προς το περιεχόμενό του.»

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, ΦΕΚ 77 Α, «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν η εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», όπως ισχύει

4. Τις  διατάξεις  του  Ν.4555/18,  ΦΕΚ  133  Α,  «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»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και
ενιαία  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4257/14, ΦΕΚ 93 Α, «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» όπως ισχύει:
«Επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις,
μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων,
της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίη-σιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων
και κοινοτήτων», με αντικείμενο την εντός των διοικητικών του ορίων:
α) περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων,  σύμφωνα με  το  Π.Δ.  116/2004 (Α΄  81),  «μέτρα,  όροι και
πρόγραμμα  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των  οχημάτων  στο  τέλος  του  κύκλου  ζωής  τους,  των
χρησιμοποιημένων  ανταλλακτικών  τους  και  των  απενεργοποιημένων  καταλυτικών  μετατροπέων  σε
συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2000/53/ΕΚ «για  τα  οχήματα  στο  τέλος  κύκλου  ζωής  τους»
Σεπτεμβρίου 2000»,β) (...)»

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/04, ΦΕΚ 81 Α, «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
οχημάτων  στο  τέλος  του  κύκλου  ζωής  τους,  των  χρησιμοποιημένων  ανταλλακτικών  τους  και  των
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ ΕΚ
«για τα  οχήματα στο τέλος  του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου  2000»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

7. Τις διατάξεις του Ν.2939/2001, ΦΕΚ 179 Α, «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων  προϊόντων  -  Ίδρυση  Εθνικού  Οργανισμού  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Συσκευασιών  και  Άλλων
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

8. Τις διατάξεις του Ν.4042/2012, ΦΕΚ 24 Α, «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την
Οδηγία  2008/99/ΕΚ  -  Πλαίσιο  παραγωγής  και  διαχείρισης  αποβλήτων  -  Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία
2008/98/ΕΚ -  Ρύθμιση  θεμάτων  Υπουργείου  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

9. Τις διατάξεις της αριθ. οικ. 105136/2004 απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΦΕΚ 907 Β, «Έγκριση του συλλογικού
συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος «ΕΔΟΕ»», όπως ισχύει

10. Κάθε διάταξη που διέπει την εκτέλεση της παρούσας, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητώς
11. Την υπ’ αριθμ. 475/2019 (ΑΔΑ:646ΔΩΡΣ-7ΩΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ορίστηκε

η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών για Εκποιήσεις, Εκμισθώσεις και Μισθώσεις και κινητών και ακινήτων
πραγμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2020

12. Την  υπ’  αριθμ.  20/2020  (ΑΔΑ:Ω8ΕΜΩΡΣ-ΩΧΖ) απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  την  οποία
αποφασίστηκε η εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (κωδικός απόβλητου σύμφωνα με
τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο: 16 01 04) που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου (εκτιμώμενη ποσότητα
περίπου 100 οχήματα) με σκοπό την παράδοσή τους σε συγκεκριμένο σημείο συλλογής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) κατά την
έννοια του άρθρου 2 του  Π.Δ. 116/04 για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με τη διενέργεια  πλειοδοτικής,
φανερής και προφορικής Δημοπρασίας και ορίσθηκαν δύο (2) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως μέλη της
Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης, της παρ. 1 του άρθρου 9 και 7 του Π.Δ. 270/81, για την ανωτέρω
εκποίηση και οι αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των οποίων ορίστηκε πρόεδρος της Επιτροπής αυτής

13. Την  υπ’  αριθμ.  517/5010/06-02-2020  (ΑΔΑ:ΩΑΟΗΩΡΣ-Κ2Ε) απόφαση  του  Δημάρχου,  με  την  οποία
ορίστηκε  δημοτικός  υπάλληλος-μηχανικός  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  ως  μέλος  της  Επιτροπής
Καταμέτρησης  και  Εκτίμησης  των  εκποιούμενων  Εγκαταλελειμμένων  Οχημάτων  Τέλους  Κύκλου  Ζωής
(Ο.Τ.Κ.Ζ.),  της παρ. 1 του άρθρου 9 και 7 του Π.Δ. 270/81, και ο αναπληρωτής του και συγκροτήθηκε η
επιτροπή

14. Την από  12/02/2020 Έκθεση Εκτίμησης της αρμόδιας  Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης,  της παρ. 1
του άρθρου 9 και 7 του Π.Δ. 270/81

15. Την υπ’ αριθμ. 300/2020 (ΑΔΑ: 626ΕΩΡΣ-3ΟΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης, με
την οποία καθορίστηκαν οι όροι Διακήρυξης της Δημοπρασίας που αφορά στην σύναψη σύμβασης δύο (2)
ετών, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν.4257/14, μεταξύ Δήμου Θέρμης και εταιρείας που τηρεί τις
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νόμιμες  προϋποθέσεις,  με  αντικείμενο  την  εκποίηση  Εγκαταλελειμμένων  Οχημάτων  (κωδικός  απόβλητου
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο: 16 01 04) και περισυλλογή αυτών εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου με σκοπό την μεταφορά τους σε Εγκεκριμένο Σύστημα Συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής
(Ο.Τ.Κ.Ζ.), βάσει του Π.Δ. 116/2004

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πλειοδοτική, φανερή και προφορική Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην σύναψη
σύμβασης δύο (2) ετών, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν.4257/14, μεταξύ Δήμου Θέρμης και εταιρείας που
τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις,  με αντικείμενο την εκποίηση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων (κωδικός απόβλητου
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο: 16 01 04) και περισυλλογή αυτών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου με
σκοπό την μεταφορά τους σε Εγκεκριμένο Σύστημα Συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), βάσει του
Π.Δ. 116/2004.

Άρθρο 1
Περιγραφή των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων

Αναλυτικά, σύμφωνα με την από 12-02-2020 έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης του Π.Δ.
270/81,  τα  προς  εκποίηση  Εγκαταλελειμμένα  Οχήματα,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του Π.Δ.  116/2004,  εντός  των
διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης, για δύο (2) έτη, είναι:

Προς Εκποίηση Εγκαταλελειμμένα Οχήματα, 
βάσει του Π.Δ. 116/2004, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης, για δύο (2) έτη

Α/Α Περιγραφή εκποιούμενων Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων, σύμφωνα με το
Π.Δ. 116/2004, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης

Μονάδα
Μέτρησης

Εκτιμώμενη Ποσότητα
για δύο (2) έτη

1 ΟΤΚΖ ΙΧ αυτοκίνητο όχημα 120

2 ΟΤΚΖ Φορτηγό αυτοκίνητο όχημα 15

3 ΟΤΚΖ Δίκυκλο αυτοκίνητο όχημα 15

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   150

Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης εγκαταλείπονται οχήματα, τα
οποία, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 περιέχονται στην κυριότητα του Δήμου, αφού τηρηθεί η σχετική διαδικασία που
περιγράφεται στον εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα.
Οι  ανωτέρω  ποσότητες  των  εκποιούμενων  Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων,  βάσει  του  Π.Δ.  116/2004,  εντός  των
διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης, για δύο (2) έτη, είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητες τόσο προς υψηλότερες όσο και ως
προς  χαμηλότερες  ποσότητες  και  κατά  συνέπεια  η  εκτιμώμενη  ποσότητα  τους  για  τα  δύο  (2)  έτη  δεν  αποτελεί
δέσμευση για τον Δήμο.

Άρθρο 2
Τόπος, Χρόνος και διαδικασία Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η Δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική.
Θα  διεξαχθεί σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  270/81,  σε  εκτέλεση  της  υπ’  αριθμ. 20/2020 απόφασης  του
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του άρθρου 1 του  Π.Δ. 270/81
(475/2019 απόφαση ΔΣ) στις 22 Οκτωβρίου του 2020, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30
π.μ.
Τόπος διενέργειας της Δημοπρασίας ορίζεται η αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής που βρίσκεται στον 1ο όροφο του
κτηρίου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης, 2ο χλμ Θέρμης-Τριαδίου.
Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η Δημοπρασία δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε θα επαναληφθεί την
επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο.
Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της ανωτέρω οριζόμενης ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής
οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διενέργειας, η
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ
της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται
ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Κανείς συμμετέχοντας δεν μπορεί να πλειοδοτεί και για λογαριασμό άλλου στην
ίδια Δημοπρασία. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια Δημοπρασία περισσότερους από έναν συμμετέχοντα. 
Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις, τα οποία θα πρέπει
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να  βρίσκονται  σε  φάκελλο,  στο  εξωτερικό  του  οποίου  θα  αναγράφεται  το  όνομα  του  συμμετέχοντος/επωνυμία
εταιρείας,  ευκρινώς  και  καταχωρεί  στο  πρακτικό  διενέργειας  της  δημοπρασίας  τους  ενδιαφερόμενους  κατά σειρά
προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.
Στη  συνέχεια,  η  Επιτροπή  μονογράφει  ένα  προς  ένα  τα  δικαιολογητικά  και  ελέγχει  την  πληρότητα  των
δικαιολογητικών. 
Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό
της παρούσας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.
Ακολούθως,  η  Επιτροπή  δέχεται  προφορικά  οικονομικές  προσφορές  μέχρι  αναδείξεως  του τελευταίου  πλειοδότη,
μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών
αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι
δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους
ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Τα πρακτικά της Δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 
Μετά  την  λήξη  της  Δημοπρασίας,  τα  πρακτικά  διενέργειας  της  Δημοπρασίας  υπογράφονται  από  τα  μέλη  της
Επιτροπής, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν τις τούτων είναι αγράμματος, υπογράφει αντ'
αυτού έτερος, βάσει ειδικού νομίμου πληρεξουσίου ή δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργειαν της
δημοπρασίας, τα οποία καλεί η Επιτροπή η διενεργούσα την Δημοπρασία και τα οποία βεβαιούν εις το πρακτικόν της
δημοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής αυτού δήλωσαν άγνοια γραμμάτων.
Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας  υποβάλλει το πρακτικό διενέργειας για έγκριση και κατακύρωση στην Οικονομική
Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος της Δημοπρασίας. 
Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα αυτό, αν το κρίνει
ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τη Δημοπρασία, λόγω παράβασης του
τύπου  της  διαδικασίας  ή  για  άλλο  λόγο.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  ο  πλειοδότης  και  οι  λοιποί  συμμετέχοντες  στη
Δημοπρασία δεν έχουν καμία αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου, λόγω μη έγκρισης του πρακτικού της
Δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. 
Η  κοινοποίηση  της  κατακυρωτικής  απόφασης  στον  τελευταίο  πλειοδότη  γίνεται  με  επιδοτήριο  έγγραφο,  που
υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα.

Άρθρο 3
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Σύμφωνα με την από 12-02-2020 Έκθεση  της  αρμόδιας Επιτροπής Εκτίμησης του Π.Δ. 270/81 και σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  8  του  Π.Δ.  270/81,  το  ελάχιστο  όριο  της  πρώτης  προσφοράς,  για  το  σύνολο  των
εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΙΧ αυτοκίνητα, Φορτηγά αυτοκίνητα και Δίκυκλα αυτοκίνητα) ορίζεται το ποσό των
14.250,00€, ήτοι:

Α/Α Είδος εκποιούμενου Εγκαταλελειμμένου Οχήματος,
σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004, εντός των διοικητικών

ορίων του Δήμου Θέρμης

Μονάδα
Μέτρησης

Εκτιμώμενη
Ποσότητα 

για δύο (2) έτη

Ελάχιστο Όριο 
της πρώτης

προσφοράς(€)/όχημα

Ελάχιστο Όριο
της πρώτης

προσφοράς(€)

1 ΟΤΚΖ ΙΧ αυτοκίνητο τεμάχιο 120 100,00 12.000,00

2 ΟΤΚΖ Φορτηγό αυτοκίνητο τεμάχιο 15 120,00 1.800,00

3 ΟΤΚΖ Δίκυκλο αυτοκίνητο τεμάχιο 15 30,00 450,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.250,00

Προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά  και για τις τρεις (3) κατηγορίες εκποιούμενων οχημάτων του
ανωτέρω πίνακα. Επιμέρους προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 
Προσφορά με επιμέρους ποσά μικρότερα του ελάχιστου ορίου της πρώτης προσφοράς ανά όχημα απορρίπτεται.
Η προσφορά δεσμεύει τους συμμετέχοντες για διάστημα τριών (3) μηνών.
Τελευταίος  πλειοδότης ανακηρύσσεται  η εταιρεία  με την  υψηλότερη προσφορά για το σύνολο των  εκποιούμενων
ΟΤΚΖ (ΙΧ αυτοκίνητα, Φορτηγά αυτοκίνητα και Δίκυκλα αυτοκίνητα).
Ο τελευταίος πλειοδότης θα αναλύσει την τελευταία του προσφορά ως εξής:
Τιμή  Προσφοράς  =  (120 X Προσφερόμενη  Τιμή/ΙΧ  αυτοκίνητο) +  (15 X Προσφερόμενη  Τιμή/Φορτηγό
αυτοκίνητο) + (15 X Προσφερόμενη Τιμή/Δίκυκλο αυτοκίνητο)

Άρθρο 4
Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς  είναι  δεκτός  στην  Δημοπρασία,  βάσει  του  Π.Δ.  270/81,  αν  δεν  προσαγάγει,  για  την  συμμετοχή  του  στη
Δημοπρασία,  ως  εγγύηση  στην  αρμόδια  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

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    Σελίδα 4 από 10

ΑΔΑ: 6Η1ΝΩΡΣ-6ΞΧ



μέρος  στην  Δημοπρασία  ή  άλλου  ο  οποίος  ενεργεί  για  λογαριασμό  του  διαγωνιζομένου,  ομολογιών  Δημοσίου,
Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10)
του  οριζόμενου  ελάχιστου  ορίου  πρώτης  προσφοράς  της  Διακήρυξης,  ήτοι:  1/10  Χ  14.250,00€=1.425,00€,
συντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.
Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών.
Το αναφερόμενο στην πρώτη παράγραφο  γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά την υπογραφή της σύμβασης, αντικαθίσταται υποχρεωτικά, σύμφωνα
με το άρθρο 11 της παρούσης, με αντίστοιχο καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 1/10 επί
του  επιτευχθέντος  τιμήματος  για  την  εκτιμώμενη  εκποιούμενη  ποσότητα  των  150  εγκαταλελειμμένων  οχημάτων,
ισχύος έως το τέλος της συμβατικής υποχρέωσης, για την εξασφάλιση του έγκαιρου και εντός των υπό της Διακήρυξης
οριζομένων προθεσμιών καταβολής του  τιμήματος. Θα παραμείνει στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου
τουλάχιστον  μέχρι  τη  λήξη της  σύμβασης  και  πάντως  έως  ότου εκπληρωθούν από  τον  τελευταίο  πλειοδότη  στο
ακέραιο οι υποχρεώσεις  που αναλαμβάνει  με τη Διακήρυξη αυτή και τη σύμβαση και εν συνεχεία θα επιστραφεί
άτοκα.
Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί άτοκα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, εντός δέκα (10) ημερών μετά από την
κατακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας.

Άρθρο 5
Αξιόχρεος Εγγυητής

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης, κατά την ημέρα της Δημοπρασίας, υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο
εγγυητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, 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.
Ο αξιόχρεος εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά μετά τη Δημοπρασία και τη Σύμβαση,
μαζί  με  τον  τελευταίο  πλειοδότη,  χωρίς  καμία  αντίρρηση,  αφού,  όπως  συμφωνείται,  η  συμμετοχή του αυτή στη
Δημοπρασία με την ως άνω ιδιότητά του ως αξιόχρεος εγγυητής, δηλώνει πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων και των
κανονιστικών διατάξεων της Διακήρυξης και της Σύμβασης, που θα επακολουθήσει.
Αντικατάσταση του εγγυητή δεν επιτρέπεται. Αν ο εγγυητής αρνηθεί να υπογράψει, τότε  η κατατεθειμένη υπό του
τελευταίου  πλειοδότη  χρηματική  εγγύηση  θα  καταπέσει υπέρ  του  Δήμου,  ανεξάρτητα  από  την  ύπαρξη  ή  μη
υπαιτιότητας του τελευταίου πλειοδότη σχετικά με αυτό. Η υπογραφή του έχει την έννοια ότι ο  αξιόχρεος  εγγυητής
καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον ανάδοχο, για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 6
Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής  στη Δημοπρασία  έχουν εταιρείες, που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, με αντικείμενο την
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004
(Α΄ 81), οι οποίες, κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της Δημοπρασίας, οφείλουν να καταθέσουν στην αρμόδια
Επιτροπή Διενέργειας τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης.
Η συμμετοχή στη Δημοπρασία προϋποθέτει  πλήρη γνώση και  ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης,
καθώς και την πλήρη γνώση των προς εκποίηση υλικών.

Άρθρο 7 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Ο κάθε συμμετέχων, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας Διακήρυξης, κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας  της
Δημοπρασίας, οφείλει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας σε κλειστό φάκελλο,
στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρείας, τα παρακάτω
δικαιολογητικά, στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, ΦΕΚ 74 Α, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει:

1. Εγγυητική επιστολή ποσού 1.425,00€ ευρώ (1/10 Χ 14.250,00€) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της
παρούσας Διακήρυξης.

2. Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης, σε ισχύ 
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού του οικείου Επιμελητηρίου
4. Βεβαίωση  εγγραφής  στο  ΓΕΜΗ  από  την  οποία  να  προκύπτει  επάγγελμα  σχετικό  με  την  άσκηση

συγκεκριμένης δραστηριότητας
5. Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος)
6.  Αντίγραφα Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων των γερανών οχημάτων που θα χρησιμοποιεί η επιχείρηση, σε ισχύ
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7. Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου από το Πρωτοδικείο του τόπου γέννησης σε ισχύ (εντός τριμήνου) για τον
συμμετέχοντα και το εγγυητή:

i. για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για Ανώνυμη Εταιρεία 
ii. για  τους  διαχειριστές,  για  Εταιρείες  Περιορισμένης  Ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  Ιδιωτικές  Κεφαλαιουχικές

Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
iii. για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς 
iv. για το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση 

8. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, σε ισχύ, για τον συμμετέχοντα και το εγγυητή
9. Αποδεικτικά  Ασφαλιστικής Ενημερότητας,  σε ισχύ, από όλους  ανεξαιρέτως  τους αρμόδιους ασφαλιστικούς

φορείς,  τόσο  για  την  κύρια  όσο  και  για  την  επικουρική  ασφάλιση,  στους  οποίους  έχει  υποχρέωση να
καταβάλλει εισφορές ο συμμετέχων και ο εγγυητής

10. Αποδεικτικό  Δημοτικής Ενημερότητας,  σε ισχύ, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης,  για τον
συμμετέχοντα και τον εγγυητή

11. Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας:
i. του φυσικού προσώπου 
ii. για εταιρεία: του νόμιμου εκπροσώπου της
iii. του νόμιμα εξουσιοδοτούμενου προσώπου
iv. του εγγυητή  

12. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του εγγυητή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εγγυητή από τις
αρμόδιες Δημόσιες Αρχές, όπου θα δηλώνει υπεύθυνα:

i. ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως αξιόχρεο εγγυητή, 
ii. ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως
iii. ότι δεν τελεί σε πτώχευση,εκκαθάριση, διαδικασία συνδιαλλαγής, αναγκαστική διαχείριση
iv. ότι δεν έχει φανεί  ασυνεπείς  στην εκπλήρωση των συμβατικών  του υποχρεώσεων προς το  Δήμο
Θέρμης ή προς τις λοιπές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του
Δημοσίου και των ΟΤΑ
v. ότι  δεν έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
από την υπηρεσία
vi. όλους ανεξαιρέτως τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους
οποίους έχει υποχρέωση να καταβάλλει εισφορές

13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου υπό την εταιρική σφραγίδα της
εταιρείας/επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα δηλώνει υπεύθυνα:

i. ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
ii. ότι  δραστηριοποιείται νόμιμα στη περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με το Π.Δ.
116/2004
iii. ότι έχει δυνατότητα απορρόφησης της ποσότητας των προς εκποίηση ΟΤΚΖ
iv. ότι δεν τελεί σε πτώχευση,εκκαθάριση, διαδικασία συνδιαλλαγής, αναγκαστική διαχείριση
v. ότι δεν έχει καταδικαστεί για επαγγελματικό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας 
vi. ότι  δεν  έχει φανεί  ασυνεπείς  στην  εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων προς  το  Δήμο
Θέρμης ή προς τις λοιπές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του
Δημοσίου και των ΟΤΑ
vii. ότι  δεν έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
από την υπηρεσία
viii.  πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης, καθώς και πλήρη γνώση του
προς εκποίηση υλικού
ix. α)τα στοιχεία του εγγυητή β)ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως αξιόχρεο εγγυητή
x. όλους ανεξαιρέτως τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους
οποίους έχει υποχρέωση να καταβάλλει εισφορές

14.  Για εταιρεία βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ με πιστοποιητικό μεταβολών και αντίγραφα των αναφερόμενων
σε αυτό εγγράφων, καταστατικών κλπ, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της

15. Αν κάποιος πλειοδοτεί  για  λογαριασμό άλλου,   οφείλει  να  δηλώσει  τούτο προς την επί  της Δημοπρασίας
Επιτροπή,  προ της ενάρξεως  του συναγωνισμού,  παρουσιάζοντας  και  το  προς  τούτο  νόμιμο πληρεξούσιο
έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό (για εταιρείες: με την υπογραφή του νόμιμου
εκπροσώπου υπό την εταιρική σφραγίδα της εταιρείας/επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
και βεβαίωση εκπροσώπησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό).
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Άρθρο 8 
Ενστάσεις

Οι επί της διεξαγωγής της Δημοπρασίας ενστάσεις κατατίθενται στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας
την ίδια ημέρα διεξαγωγής της και μόνο από εκείνους που συμμετέχουν στην Δημοπρασία ή αποκλείστηκαν από αυτήν
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.
Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα τη Δημοπρασία Επιτροπή, η οποία
γνωμοδοτεί επ΄ αυτών στο πρακτικό διενέργειας της Δημοπρασίας.
Επί  των  ενστάσεων  αποφασίζει  η  Οικονομική  Επιτροπή  προ  της  εγκρίσεως  ή  μη  του  αποτελέσματος  και  των
πρακτικών.

Άρθρο 9 
Όροι και Υποχρεώσεις

Σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Έκθεση  της  Διεύθυνσης Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης,  Τμήμα  Καθαρισμού
Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων του Δήμου Θέρμης,  με τις  διατάξεις  του άρθρου 2939/2001 έχουν
θεσπιστεί μέτρα για την Ανακύκλωση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ
81Α/5.3.2004)  και  την  υπ΄  αρίθμ.  ΚΥΑ 1002901/67/Τα  και  Ε.Φ./14.1.2002  (ΦΕΚ57Β΄/24.1.2002).  Το  συλλογικό
σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης  Οχημάτων Ελλάδας  (ΕΔΟΕ) έχει  στόχο  την επίτευξη των ποσοτικών στόχων
ανακύκλωσης και αξιοποίησης για τα ΟΤΚΖ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 116/2004 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων
στο  τέλος  του  κύκλου  ζωής,  με  τον  όρο  εγκαταλελειμμένα  χαρακτηρίζονται  εκείνα  τα  οχήματα  τα  οποία:  α)
εγκαταλείπονται  σε δημόσιους,  δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες, β) εγκαταλείπονται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή
λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την
άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής, γ) εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση
του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του, δ) αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την
ασφάλεια  των κατοίκων,  καθώς και  για  τη  δημόσια ή  ιδιωτική  περιουσία,  ιδίως  όταν  λόγω της  κατάστασης  που
βρίσκονται δεν δύναται να ανταποκριθούν στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9 του
Π.Δ. 116/04, χαρακτηρίζεται πλέον ως απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 1 της παρ. 4 της  ΚΥΑ 1002901/67/Τα
και Ε.Φ./14.1.2002 και του Ν.2939/2001, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων – εξαρτημάτων.
Για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

i. Η  αρμόδια  Υπηρεσία  του  οικείου  Δήμου  ή  της  Κοινότητας  εντοπίζει  τα  εγκαταλελειμμένα  οχήματα  και
επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει  αυτό εγκαταλελειμμένο.
Μέσα σε 15 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, η ως άνω αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει
τις  Υπηρεσίες  Ασφάλειας  για  διενέργεια  έρευνας  προς  εξακρίβωση  περίπτωσης  κλοπής,  υπεξαίρεσης  ή
εμπλοκής  σε  εγκληματική  πράξη.  Οι  Υπηρεσίες  Ασφάλειας  υποχρεούνται  να  ενημερώσουν  το  ταχύτερο
δυνατόν  τον  οικείο  ΟΤΑ σχετικά  με  τα  αποτελέσματα  των  ερευνών  τους.  Μέσα σε  45  ημέρες  από  την
επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου και εάν το όχημα δεν έχει αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του,
περιέρχεται στην κατοχή του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής αρμόδιες
αρχές Ασφαλείας θεωρούνται οι Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και για την
υπόλοιπη Ελλάδα οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των Νομών.  

ii. Σε περίπτωση που τα εγκαταλελειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, οι κατά τόπους αρμόδιοι
ΟΤΑ υποχρεούνται,  πέραν  των αναφερόμενων στην  προηγούμενη παράγραφο,  να αναζητήσουν  επιπλέον,
εντός  15  ημερών  από  την  επικόλληση  του  ειδικού  σήματος  (αυτοκόλλητου)  μέσω  του  Αρχείου  του
Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να τους ενημερώσουν, καθώς και
να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ). 

iii. Όταν  το  εγκαταλελειμμένο  όχημα περιέλθει  στην  κατοχή  του  Δήμου  ή  της  Κοινότητας,  σύμφωνα με  τα
ανωτέρω, ο εν λόγω Δήμος ή η Κοινότητα υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα
συλλογής ΟΤΚΖ της περιοχής του. Το σύστημα υποχρεούται να δέχεται αυτά τα ΟΤΚΖ δωρεάν. Τα οχήματα
παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Εάν, μέσα στο διάστημα
αυτό, το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, παραδίνεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως καταβάλλει τη
δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης.  Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί,  τότε προωθείται  προς περαιτέρω
επεξεργασία,  αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ. Εφόσον πρόκειται για
όχημα με  άδεια  και  πινακίδες  κυκλοφορίας,  αυτές  κατατίθενται  στην  αρμόδια  υπηρεσία  Μεταφορών  και
Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

iv. Εφόσον  εντοπιστεί  ο  ιδιοκτήτης  εγκαταλελειμμένου  οχήματος  εντός  των  ανωτέρω  προθεσμιών  και
συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, τότε εκδίδεται από το σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης Πιστοποιητικό Καταστροφής, το οποίο είναι απαραίτητο για την οριστική διαγραφή
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του οχήματος. Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους,
τότε  υποχρεούται  να  το  αποθηκεύσει  σε  ιδιωτικό  χώρο  ιδιοκτησίας  του  ή  ιδιοκτησίας  τρίτου,  μετά  από
έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική δήλωση στην
αρμόδια  ΔΟΥ,  όπου  θα  αναφέρει  το  ακριβές  σημείο  αποθήκευσης  και  τα  στοιχεία  που  πιστοποιούν  τον
ιδιοκτήτη του χώρου και συγκατάθεσή του αν πρόκειται περί τρίτου, την οποία κοινοποιεί και στην αρμόδια
αρχή. 

v. Εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλελειμμένου οχήματος δεν εντοπιστεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών, τότε το
Πιστοποιητικό Καταστροφής  παραδίδεται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Εάν το όχημα δε φέρει πινακίδες
κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθμός πλαισίου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4257/2014 επιτρέπεται σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που
τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο Π.Δ. 270/1981 περί
καθορισμού  των  οργάνων,  της  διαδικασίας  και  των  όρων  διενέργειας  δημοπρασιών  δι΄  εκποίησιν  η  εκμίσθωσιν
πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων, με αντικείμενο την εντός των διοικητικών του ορίων:
α) περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων,  σύμφωνα με  το Π.Δ.  116/2004 (ΦΕΚ 81Α΄/2004) μέτρα,  όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλους ζωής τους, των χρησιμοποιημένων
ανταλλακτικών του και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων,  σε συμμόρφωση με  τις  διατάξεις  της
Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, Σεπτεμβρίου 2000.
Το Π.Δ. 116/2004 επίσης ορίζει ότι η αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου στον οποίο έχει περιέλθει η κυριότητα των
εγκαταλελειμμένων  οχημάτων  που  έχουν  εντοπιστεί  στα  διοικητικά  όρια,  μετά  από  την  τήρηση  της  σχετικής
διαδικασίας, υποχρεούται να παραδώσει τα οχήματα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που έχουν εντοπιστεί στα διοικητικά
όρια του Δήμου μας, ανέρχεται σε περίπου 100 οχήματα με αυξανόμενη τάση, καθώς, λόγω της οικονομικής κρίσης,
πολλοί  ιδιοκτήτες  παραδίδουν  τις  πινακίδες  τους  και  τα  εγκαταλείπουν.  Τα χαρακτηρισμένα από  την  Υπηρεσία
εγκαταλελειμμένα οχήματα,  αποτελούν απόβλητα που έχουν περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου μετά την πάροδο
των χρονικών ορίων και της διαδικασίας του Π.Δ. 116/2004.

Η περισυλλογή αυτών από την ανάδοχο εταιρεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου με σκοπό την μεταφορά τους
σε  Εγκεκριμένο  Σύστημα  Συλλογής  Οχημάτων  Τέλους  Κύκλου  Ζωής  (Ο.Τ.Κ.Ζ.),  βάσει  του  Π.Δ.  116/2004.
διενεργείται  με  δικές  της  δαπάνες  και  με  δικά  της  μέσα  βάσει σχετικού  έγγραφου  αιτήματος της  Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, μη έχοντας δικαίωμα η ανάδοχος εταιρεία να αρνηθεί.
Ο  ανάδοχος  που  επικαλείται  ανωτέρα  βία  υποχρεούται,  μέσα  σε  δύο  (2)  ημέρες  από  τότε  που  συνέβησαν  τα
περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  αναφέρει  εγγράφως  αυτά  και  να  προσκομίσει  στην  Διεύθυνση
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη του οχήματος για ενδεχόμενες ζημιές που επέλθει στο όχημα
κατά την ανωτέρω διαδικασία.  Οι  ανωτέρω εργασίες  πρέπει  να είναι  προσεκτικές  έτσι  ώστε  να μην προκληθούν
βλάβες σε άλλα αντικείμενα και εγκαταστάσεις του Δήμου. Τυχόν ζημιές θα καταλογιστούν στον τελευταίο πλειοδότη
που τις προκάλεσε.
Η ανάδοχος εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής νομοθεσίας
σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού της και έχει την υποχρέωση να τηρεί  με επιμέλεια τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και να παίρνει όλα τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας που προβλέπει η νομοθεσία. Έχει την
αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού
του Δήμου θέρμης για οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις που θα προέλθουν από δικές της ενέργειες  ή παραλείψεις
οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης ή και εξ αφορμής αυτών.
Ο Δήμος Θέρμης δεν έχει καμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων των εκποιούμενων πραγ-
μάτων. Με τη συμμετοχή στην δημοπρασία τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους των
εκποιούμενων και της κατάστασης στην οποία αυτά ευρίσκονται και ότι αυτά είναι της τελείας αρεσκείας του και κα-
τάλληλα για ανακύκλωση.

Άρθρο 10
Δικαίωμα αποζημίωσης

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,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο Π.Δ. 270/81.
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Άρθρο 11
Υπογραφή Σύμβασης

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της αποφάσεως  περί
κατακυρώσεως  ή  εγκρίσεως  του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  και  προ  της  συντάξεως  και  υπογραφής  του
συμβολαίου, να αντικαταστήσει, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης, την εγγυητική.
Ο τελευταίος πλειοδότης, βάσει του Π.Δ. 270/81, υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται  με  αποδεικτικό  παραλαβής,  της απόφασης της διοικητικής αρχής περί  κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του
αποτελέσματος  της  δημοπρασίας,  να  προσέλθει  μαζί  με  τον  εγγυητή  του  για  την  σύνταξη  και  υπογραφή  του
συμβολαίου,  προσκομίζοντας στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου,  τα δικαιολογητικά συμμετοχής που η ισχύς τους
έχουν λήξει και την νέα εγγυητική καλής εκτέλεσης άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς
δικαστική παρέμβαση. 
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για την επί έλατον διαφορά
του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη αυτής.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών το συμβόλαιο θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 
Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από
τη σύμβαση του τελευταίου πλειοδότη με τον Δήμο Θέρμης.

Άρθρο 12
Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης

Η χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφή της.

Άρθρο 13
Λύση Σύμβασης

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς και χωρίς ζημία την Σύμβαση και στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής
ειδοποιείται πριν από τρεις (3) μήνες εγγράφως.

Άρθρο 14
Καταβολή Τιμήματος Εκποίησης

Ο τελευταίος πλειοδότης θα καταβάλλει στο Ταμείο του Δήμου χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο, εντός του
πρώτου  δεκαημέρου  (10)  του  επόμενου  μήνα  της  παράδοσης,  το  τίμημα  για  την  ποσότητα  της  εκποίησης  του
προηγούμενου  μήνα  σύμφωνα  με  τη σύμβαση  και  σύμφωνα  με  το  οικείο  έγγραφο  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  της
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.
Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι:

1. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του ανωτέρω συμφωνημένου χρόνου
2. Αδικαιολόγητη  άρνηση  καταβολής  των  οφειλόμενων  πέραν  των  δέκα  (10)  ημερών  του  συμφωνηθέντος

χρόνου καταβολής
3. Διαφωνία σχετικά με το ύψος του οφειλόμενου ποσού, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή των οφειλομένων

ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 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. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης με  την ίδια  απόφαση
καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

Άρθρο 15
Ευθύνη Δήμου

Σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81, ο Δήμος 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 16
Επανάληψη της Δημοπρασίας βάσει του άρθρου 6 του Π.Δ. 270/81

Η Δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. 
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
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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 17
Δημοσίευση Διακήρυξης της Δημοπρασίας

Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη
διενέργεια της Δημοπρασίας, βάσει του Π.Δ. 270/81, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δημαρχείου στη Θέρμη και των Δημοτικών Καταστημάτων Βασιλικών και Τρίλοφου (εις το δημοσιότερο μέρος
της έδρας του Δήμου).
Τα  τεύχη  της  Διακήρυξης  θα  αναρτηθούν  στην  επίσημη  ιστοσελίδα του  Δήμου  Θέρμης,  στη  διεύθυνση
www.thermi.gov.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στη διεύθυνση diavgeia.gov.gr.

Άρθρο 18
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες μέχρι και την προηγούμενη της
ημέρας διενέργειας της Δημοπρασίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Θέρμης,  Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου,  Προμηθειών και Αποθήκης, 2ο χλμ Θέρμης-Τριαδίου,  1ος
όροφος, Τ.Κ.:57001, αρμόδια υπάλληλος: Τσολάκη Χρυσάφω, τηλ. 2310-478-035/010. 

Άρθρο 19
Ειδικοί όροι 

Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της Διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτωσής του από
τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.
Για ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού
των οργάνων,  της διαδικασίας και των όρων διενέργειας  δημοπρασιών δι  εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των
δήμων και κοινοτήτων» και των Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4555/18.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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