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Α Π Ο Φ Α  Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ   114/2016 
 
 ΘΔΜΑ 9ο:Καηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο εθπνίεζεο 
       εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 
 
 ην Λνπηξάθη θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Ηάζνλνο & Δζλ. Αληηζηάζεσο) 
ζήκεξα ηελ  04ε   ηνπ κελόο Ηνπιίνπ, ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδνο  Γεπηέξα 
θαη ώξα 14:00 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά ηελ 
ππ' αξηζκ. 11422/30-06-2016 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Γεσξγίνπ Αιθ. Γθηώλε - 
Γεκάξρνπ, ε νπνία λόκηκα θη εκπξόζεζκα επηδόζεθε ζε θάζε έλα κέινο ηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα απνθαζίζεη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ 
επηά (7) κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο βξέζεθαλ παξόληα  ηέζζεξα (4), ν θ.  
Πξόεδξνο θήξπμε ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 
Π α ξ ό λ η ε ο : 1 Γθηώλεο Αιθ. Γεώξγηνο – Γήκαξρνο – Πξόεδξνο, 2.Βιάζζεο 
Δπάγγεινο, 3.Ράηεο ππξίδσλ, 4.αθειιαξίνπ Αλαζηάζηνο (2ν αλαπιεξσκαηηθό 
κέινο ζηε ζέζε ηνπ απνπζηάδνληνο ηαθηηθνύ κέινπο Παληειένπ Κσλ/λνπ). 
 
Α π ό λ η ε ο :1.ηάκνπ Γεώξγηνο, 2.Γόζρνξεο Κσλ/λνο, 3.Γεσξγίνπ Υαξάιακπνο. 

 
 πδεηνπκέλνπ ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηέζεθε ππόςε ησλ 
κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν νθείνο θάθεινο ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα 
εμήο : 
 1.Ζ ππ΄αξηζκ. 158/2016 (ΑΓΑ 7ΤΝ3ΩΛ3-ΛΜΤ) απόθαζε Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε εθπνίεζε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ 
πνπ ζα πεξηζπιιεγνύλ από δηάθνξα ζεκεία ηνπ Γήκνπ καο θαηόπηλ δηελέξγεηαο 
πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π. Γ/ηνο 
270/81. 
 2.Σν από 28-06-2016 πξαθηηθό εθηίκεζεο ηεο Αξκόδηαο Δπηηξνπήο ζύκθσλα 
κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη, ύζηεξα από ζπιινγή ζηνηρείσλ & πιεξνθνξηώλ,  σο πξώηε 
πξνζθνξά, πνπ ζα απνηειεί θαη ηελ ηηκή εθθίλεζεο ηεο αλσηέξσ δεκνπξαζίαο 
εθπνίεζεο ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ ζηνλ Γήκν καο, ην πνζόλ ησλ 
30,00 € γηα ηα νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο 
15,00 € γηα ηα δίθπθια 
55,00 € γηα ηα θνξηεγά νρήκαηα  άλσ ησλ 3,5 ηόλλσλ. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα αλσηέξσ, θαζώο θαη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 Ν. 3852/2010 θαη εθείλεο ηνπ Π.Γ/ηνο 270/81, κεηά από 
αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 

 
Α π ο υ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό υ ω ν α 

 
 Καταρτίζει ηνπο όξνπο θαλεξήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθπνίεζε 
ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ  ζηνλ  Γήκν καο, σο θαησηέξσ : 

 



 
Άρθρο 1 
ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ύκθσλα κε ην Π.Γ.116/2004 (Α’ 81) θάζε όρεκα πνπ εγθαηαιείπεηαη ζε 
δεκόζηνπο, δεκνηηθνύο ή θνηλνηηθνύο δξόκνπο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα 
(αξ.2, παξ. 2) ραξαθηεξίδεηαη σο εγθαηαιειεηκκέλν. Έλα εγθαηαιειεηκκέλν 
όρεκα πνπ δελ έρεη αλαδεηεζεί από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ εληόο ησλ ρξνληθώλ 
νξίσλ ηνπ Π.Γ. 116/2004 (αξ. 9, παξ. 1) είλαη όρεκα ζην ηέινο θύθινπ δσήο 
(Ο.Σ.Κ.Ε.), απνηειεί ζηεξεό απόβιεην (θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 2 ηνπ 
λ.2939/2001 – Α’179), πεξηέξρεηαη δε ζηελ θαηνρή ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ζύκθσλα 
κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξ. 9 ηνπ Π.Γ. 116/2004 

ύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ην εγθαηαιειεηκκέλν όρεκα πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη σο ζηεξεό απόβιεην, πεξηζπιιέγεηαη πξνθεηκέλνπ λα 
αλαθπθισζεί θαη εθδίδεηαη γηα απηό πηζηνπνηεηηθό θαηαζηξνθήο από ηελ 
Δ.Γ.Ο.Δ. κε ζθνπό ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ θαη απνηαμηλόκεζε. Ζ 
δεκνπξαζία αθνξά ζηελ επηινγή εηαηξίαο ε νπνία ζα πεξηζπιιέγεη, κε δηθά ηεο 
κέζα (γεξαλνύο), ηα νρήκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Ο.Σ.Κ.Ε. ζην Γήκν 
Λνπηξαθίνπ-Πεξαρώξαο-Αγ. Θενδώξσλ θαη ζα ηα κεηαθέξεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηεο γηα επεμεξγαζία αλαθύθισζεο. Σν έξγν απηό απνβιέπεη ζηελ πξόιεςε 
δεκηνπξγίαο απνβιήησλ από ηα νρήκαηα, ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε- 
αλαθύθισζε θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θύθινπ 
δσήο ηνπο θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ. Παξάιιεια ζηνρεύεηαη ε 
κείσζε ηεο πνζόηεηαο ησλ πξνο δηάζεζε απνβιήησλ. Απώηεξνο ζθνπόο είλαη 
ε αζθάιεηα θαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ πνιηηώλ, ε εμαζθάιηζε 
ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ε πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 
 
Άρθρο 2 
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή, ζα δηεμαρζεί δε 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 (Α’ 77) ζηηο 25 Ιουλίου 2016 
εκέξα Γευτέρα θαη ώξα 10:00 – 10:30 π.κ. ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ 
Λνπηξαθίνπ, από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Δάλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη ζύκθσλα 
κε ηα αλαθεξόκελα ζην άξ. 14 ηεο παξνύζαο. Αλ θαη ε δεύηεξε δεκνπξαζία 
δελ θέξεη απνηέιεζκα ηόηε δύλαηαη λα αλαηεζεί κε απεπζείαο ζπκθσλία, ηεο 
νπνίαο ηνπο όξνπο θαζνξίδεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

 
Άρθρο 3 
ΔΛΑΥΙΣΟ ΟΡΙΟ ΠΡΧΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο γηα θάζε θαηεγνξία νξίδεηαη σο εμήο: 
  1. γηα θνξηεγά θαη γεληθόηεξα βαξέα νρήκαηα: 55,00 € αλά ηεκάρην                      
  2. γηα απηνθίλεηα Η.Υ.: 30,00€ αλά ηεκάρην θαη 
  3. γηα δίθπθια θάζε είδνπο: 15,00 € αλά ηεκάρην  
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο θαη δελ ζα γίλνληαη δεθηέο 
από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ επηκέξνπο πξνζθνξέο. Πξνζθνξέο κηθξόηεξεο 
ηνπ παξαπάλσ πνζνύ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 
ηεο Γεκνπξαζίαο. Ζ έθαζηε πιεηνδνηνύζα πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δηαθέξεη 
από ηελ πξνεγνύκελε θαηά ηνπιάρηζηνλ έλα επξώ (1€). 
 
Άρθρο 4 
ΔΓΓΤΗΣΗ 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν 
νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαζηζηάκελνο έηζη 



αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 
Άρθρο 5 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ζ αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη σο απνδεκίσζε ζην Γήκν ην ζπκθσλεκέλν πνζό 
πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζύκβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., γηα θάζε 
παξαδηδόκελν Ο.Σ.Κ.Ε., εληόο ησλ πέληε πξώησλ εκεξώλ θάζε κήλα, 
εμαηξνπκέλσλ ησλ νρεκάησλ πνπ επηζηξέθνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο. Απηό 
απνδεηθλύεηαη από ηελ εηαηξία κε αληίγξαθν δήισζεο παξαιαβήο νρήκαηνο 
από ηνλ ηδηνθηήηε ή ζε απνπζία ηνπ, κε Γειηίν Απνζηνιήο πνπ ε εηαηξία νθείιεη 
λα πξνζθνκίζεη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Οπνηαδήπνηε 
θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε 
ιύζε ηεο ζύκβαζεο θαη ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα θεξύμεη έθπησην ηνλ 
αλάδνρν κεηά από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη λα δεηήζεη ηελ 
θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ππέξ ηνπ ίδηνπ. 
 

Άρθρο 6 
ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 
Ζ επηζπκεηή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 
εηαηξίαο είλαη έλα (1) έηνο κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο – αλαλέσζεο γηα άιιν έλα 
(1) έηνο, εάλ θαη εθόζνλ ην επηζπκνύλ ακθόηεξνη νη ζπκβαιιόκελνη. 
 
Άρθρο 7 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1) Ζ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζα εληνπίδεη θαη ζα θαηαγξάθεη ηα 
ραξαθηεξηδόκελα σο «εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα» ζην ηέινο θύθινπ 
δσήο ηνπο, ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 116/2004 ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζηα 
όξηα ηνπ Γήκνπ θαη ζηηο δύν (2) Γεκνηηθέο Δλόηεηεο απηνύ. 
2) Ζ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ  ζα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο, όπσο απηέο πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 9 ηνπ Π.Γ.116/2004 
θαη ησλ παξαγξάθσλ 1,2,3 έηζη ώζηε ηα ραξαθηεξηδόκελα σο 

εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ σο όρεκα 
ηέινπο δσήο (Ο.Σ.Κ.Ε.) κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ απαηηνύκελσλ πξνζεζκηώλ. 
3) Ζ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζα ππνδεηθλύεη ηα εγθαηαιειεηκκέλα 
νρήκαηα (όπσο απηά νξίδνληαη ζην Π.Γ. 116/2004) πξνο απνκάθξπλζε, ζα 
επηβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ θαη ζα εθδίδεη ηα 
απαξαίηεηα δηπιόηππα παξαζηαηηθά (πξαθηηθά παξάδνζεο- παξαιαβήο 
νρεκάησλ). Ζ ελεκέξσζε ηεο εηαηξίαο γηα ηα πξνο απνκάθξπλζε νρήκαηα, ζα 
γίλεηαη κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν, ζηνλ νπνίν ζα ζπκθσλήζνπλ ν Γήκνο κε ηνλ 
αλάδνρν (fax, e-mail, ηειεθσληθή επηθνηλσλία, γξαπηή επηθνηλσλία). 
4) Σα αλσηέξσ παξαζηαηηθά ζα πεξηέρνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: α) ρξόλνο θαη 
ηόπνο παξάδνζεο (νδόο, αξηζκόο), β) ζηνηρεία νρήκαηνο: είδνο (ΔΗΥ, ΦΗΥ, ή 
δίθπθιν), κάξθα ηνπ νρήκαηνο, κνληέιν, ρξώκα, αξηζκό πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο 
(εθόζνλ θέξεη), νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ηθαλό λα δηεπθνιύλεη ηνλ εληνπηζκό 
ηνπ Ο.Σ.Κ.Ε., γ) πεξηγξαθή θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο, δ) ζηνηρεία ηνπ γεξαλνύ 
θαη ηνπ νδεγνύ ηεο εηαηξείαο 
5) Σα παξαζηαηηθά αθνύ ζπκπιεξσζνύλ από ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο, 
ππνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ νδεγό 
ηεο εηαηξίαο. 
6) Ζ εηαηξία δελ έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί λα κεηαθέξεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
νρήκαηα πνπ ππνδεηθλύεη σο Ο.Σ.Κ.Ε. ν Γήκνο, αλεμαξηήηνπ αξηζκνύ. 
7) Οπδεκία επζύλε αλαιακβάλεη ν Γήκνο έλαληη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ Ο.Σ.Κ.Ε. γηα 
νπνηαδήπνηε δεκηά ήζειε πξνμελεζεί ζην όρεκα θαηά ηελ απνθνκηδή- 
κεηαθνξά θαη εθθόξησζε (ελδεηθηηθόο αλαθεξνκέλσλ ηα παξαθάησ): αηύρεκα, 



πιηθέο δεκηέο ζε παξαθείκελα νρήκαηα, ηξαπκαηηζκόο ή ζαλάησζε πξνζώπνπ 
θ.η.ι.). 
8) Ζ ζπιινγή, ε κεηαθνξά θαη ε θύιαμε ηνπ Ο.Σ.Κ.Ε. (πνπ βξίζθνληαη εληόο 
ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ καο) ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεηαθνξηθά κέζα πνπ 
δηαζέηεη γηα ην ζθνπό απηό ε δεύηεξε ησλ ζπκβαιιόκελσλ εηαηξία θαη κε δηθέο 
ηεο δαπάλεο. Ζ δαπάλε απνθνκηδήο – κεηαθνξάο θαη θύιαμεο ζα βαξύλεη 
απνθιεηζηηθά ηελ δεύηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 
9) Ζ εηαηξία ππνρξενύηαη λα δηαρεηξηζηεί ην Ο.Σ.Κ.Ε. από ηε ζηηγκή ηεο 
ζπιινγήο ή θαη παξαιαβήο ηνπ από ην Γήκν θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 
απαηηνύκελσλ ρξνληθώλ πξνζεζκηώλ, λα εθδώζεη ην πξνβιεπόκελν 
πηζηνπνηεηηθό θαηαζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ, ηεο 
Δ.Γ.Ο.Δ. ελεκεξώλνληαο ηαπηόρξνλα ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο ππεξεζίεο. 
10) Ζ πεξηζπιινγή ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ πξνγξακκαηίδεηαη γηα 
ηνπιάρηζηνλ κηα (1) θνξά ην κήλα θαηόπηλ ζπλελλόεζεο θαη κε ηελ ρξήζε 
γεξαλώλ ηεο εηαηξίαο. Ζ πεξηζπιινγή κπνξεί λα αθπξσζεί θαη από ηα δύν κέξε 
γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, όπσο είλαη νη απεξγίεο, νη ζενκελίεο, νη θπζηθέο 
θαηαζηξνθέο θ.η.ι. ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ππάξρεη έγθαηξε ελεκέξσζε 
ηνπιάρηζηνλ κηα εκέξα πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπλελλόεζε. 
 
Άρθρο 8 
ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ νη εηαηξίεο – θέληξα επεμεξγαζίαο 
νρεκάησλ Ο.Σ.Κ.Ε. πνπ είλαη επίζεκα κέιε ηνπ δηθηύνπ ηεο Δ.Γ.Ο.Δ. θαη 
κπνξνύλ λα εγγπεζνύλ ηελ άξηζηε εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο. 

 
Άρθρο 9 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα 
θαηαζέζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 
1) Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ κέινπο ηεο Δ.Γ.Ο.Δ. 
2) Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ελ ηζρύ θαηά ηελ εκέξα 
ηνπ δηαγσληζκνύ 
3) Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ν 
λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξίαο, θαζώο θαη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο 
αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηάο ηνπ. Δηδηθά γηα ηηο Α.Δ. πνπ ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά, 
εθηόο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θαηαζέηνληνο θαη ηεο βεβαίσζεο εθπξνζώπεζεο κεηά 
ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο (ζηελ πεξίπησζε εθπξνζώπεζεο από ηξίην άηνκν 
πιελ ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο), ζα πξνζθνκίζεη πξαθηηθό ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνύιηνπ ηεο Δηαηξείαο, όπνπ ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην 
ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό θαη όπνπ ζα νξίδεηαη όηη εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο ή 
ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ γηα λα παξαδώζεη ηελ πξνζθνξά είλαη ν θαηαζέησλ απηή. 
(Οη Οκόξξπζκεο Δηαηξείεο θαη Δηεξόξξπζκεο Δηαηξίεο, εθπξνζσπνύληαη από ην 
λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξίαο, όπσο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθό ηνπο θαη ηηο 
ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο απηνύ έσο θαη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. Οη Δηαηξίεο 
Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο, από ην δηαρεηξηζηή ηνπο όπσο νξίδεηαη ζην 
θαηαζηαηηθό ηνπο θαη ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο απηνύ έσο θαη ηελ εκέξα ηνπ 
δηαγσληζκνύ. Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα, ε πξνζθνξά θαηαηίζεηαη από ηα ίδηα ή 
από λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν). 
4) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα, 
εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξίαο/θπζηθνύ πξνζώπνπ ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο, πνπ λα αλαγξάθεη όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο 
πξνθήξπμεο θαη απνδέρεηαη ηνπο όξνπο απηήο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα 
θαζώο θαη όηη δελ ππήξμε έλνρνο ζνβαξνύ επαγγεικαηηθνύ παξαπηώκαηνο, ην 
νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δηαπηζηώζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 



θαζώο θαη όηη δελ είλαη έλνρνο ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηώλ πνπ ηνπ δεηνύληαη κε ηελ παξνύζα. 
 
5) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο όηη: 
• Γελ έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία πηώρεπζεο ζε βάξνο ηνπ, νύηε έρεη θεξπρζεί ζε 
πηώρεπζε ή βξίζθεηαη ζε πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό 
• Γε βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ιύζεο ή θαη εθθαζάξηζεο 
• Γελ ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 
• Γελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο από ζπλαθζείζα ζύκβαζε κεηαμύ ηεο εηαηξίαο 
ηνπ θαη Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α. ή Ν.Π.Γ.Γ. 
• Γελ έρεη απνθιεηζζεί από δηαγσληζκνύο Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. 
6) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο 
ή ζύζηαζε παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ ίζε κε ην 
10% ηεο πξώηεο πξνζθνξάο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ (€ 55,00 + € 
30,00 + € 15,00 = € 100,00) επί 30 (ππνινγίδεηαη όηη ζε εηήζηα βάζε ζα 
ζπιιέγνληαη ηξηάληα -30- νρήκαηα) ήηνη € 300,00. Ζ παξαπάλσ εγγπεηηθή 
επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, από άιιε θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ όξσλ απηήο, ίζε κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ επηηεπρζέληνο 
ηηκήκαηνο πνπ πξνέθπςε από ηε δεκνπξαζία, ε δε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα ζα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ κεηά ην πέξαο ηεο ζύκβαζεο. 
Όζνλ αθνξά ηνπο ινηπνύο ζπκκεηέρνληεο, νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, ζα 
επηζηξαθνύλ αηόθσο εληόο δεθαεκέξνπ από ηελ θαηαθύξσζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο. 
7) Αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 
8) Βεβαίσζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ όηη ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη 
 ιεμηπξόζεζκεο βεβαησκέλεο νθεηιέο ή όηη έρεη ππαρζεί ζε ξύζκηζε θαη ηεξεί 
ηνπο όξνπο απηήο (Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα) 
9) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 
θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία, ή ησλ δηαρεηξηζηώλ ζε 
πεξίπησζε Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ., ή ηνπ πξνέδξνπ θαη Γηεπζύλνληα πκβνύινπ 
ζε πεξίπησζε Α.Δ. 
10) Αληίγξαθν αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζε ηζρύ ησλ νρεκάησλ – γεξαλώλ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ νρεκάησλ, (εάλ απηά 
ιήμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα πξνζθνκίζνπλ ππνρξεσηηθώο ηα 
αλαλεσζέληα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα). 

Όια αλεμαξηήησο ηα έγγξαθα πνπ ζα θαηαηεζνύλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε 
ηζρύ θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, νη δε ππεύζπλεο δειώζεηο 
ζα πξέπεη λα θέξνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο. 

 
Άρθρο 10 
ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Ζ δεκνπξαζία είλαη πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη 
δηεμάγεηαη θαηά ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ώξα ελώπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο. Ζ δεκνπξαζία δύλαηαη λα ζπλερίδεηαη θαη πέξαλ ηεο ώξαο ιήμεο 
ηνπ δηαγσληζκνύ, εθόζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. ρεηηθά 
κε ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο, απνθαζίδεη ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε απόθαζε ηεο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 
Ζ ελ ιόγσ επηηξνπή παξαιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
βξίζθνληαη ζε θάθειν, ζην εμώθπιιν ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο/επσλπκία εηαηξίαο, επθξηλώο, θαη θαηαρσξίδεη ζην πξαθηηθό 
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαηά ζεηξά πξνζέιεπζεο. 
ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή κνλνγξάθεη έλα πξνο έλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 
ειέγρεη ηελ πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. Ζ ηπρόλ απόθαζε ηεο πεξί 
απνθιεηζκνύ ελδηαθεξόκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, σο κε 



πιεξνύληνο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 
 

Αθνινύζσο δέρεηαη πξνθνξηθά νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κόλνλ από 
εθείλνπο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη λνκίκσο όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά. 
Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε. Ζ δέζκεπζε δε απηή 
κεηαβαίλεη δηαδνρηθά από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά 
ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 
Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο, ην πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 
ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ 
εγγπεηή ηνπ. 
Αλ ν πιεηνδόηεο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά θαιείηαη από ηνλ πξόεδξν 
ηεο επηηξνπήο εγγξάθσο λα ζπκκνξθσζεί εληόο πξνζεζκίαο 48 σξώλ. 
Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ν δηαγσληζκόο επαλαιακβάλεηαη ζε βάξνο 
ηνπ αλαδεηρζέληνο πιεηνδόηε θαη εγγπεηή απηνύ, κε ειάρηζην όξην πξνζθνξάο 
ην επ’ νλόκαηη ηνπ θαηαθπξσζέλ πνζό θαη θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ ε 
θαηαηεζείζα εγγύεζε ζπκκεηνρήο (βι. θαη άξ. 14 ηεο παξνύζαο). 
 
Γηα ηελ ηειηθή απνδνρή ηνπ αλαδόρνπ θξηηήξην είλαη: 
α) Ζ πξνζθνξά κε ηελ κεγαιύηεξε απνδεκίσζε πξνο ην Γήκν γηα θάζε 
παξαδηδόκελν όρεκα. 
β) ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, αμηνινγνύληαη πεξαηηέξσ ηα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά 
πξνζόληα ηεο εηαηξίαο. ε πεξίπησζε πεξαηηέξσ ηζνςεθίαο ζα δηελεξγεζεί 
θιήξσζε από ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ. 
γ) ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο κόλν κηαο εηαηξείαο ζηε δεκνπξαζία, ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνύ ζα δέρεηαη πξνζθνξά νπσζδήπνηε αλώηεξε από ηα αξρηθά όξηα 
γηα θάζε θαηεγνξία εθπνηνύκελνπ νρήκαηνο, πξνθεηκέλνπ ε πξνζθνξά λα 
θξηζεί ζπκθέξνπζα γηα ην Γήκν (εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε) 
δ) ύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ζηνηρ. ε’ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/2010 
(πξόγξακκα Καιιηθξάηεο) ε δηεμαγσγή θαη ε θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο 
απνηειεί αληηθείκελν αξκνδηόηεηαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
 
Άρθρο 11 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ θαηαθπξσηηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο απνζηέιιεηαη 
ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη. 
Διιάδαο θαη Ηνλίνπ γηα έιεγρν σο πξνο ηελ λνκηκόηεηά ηεο. 
ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε θαζώο θαη ζηνλ εγγπεηή ηνπ, 
απνζηέιιεηαη θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη 
εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηεο θνηλνπνίεζεο, λα πξνζέιζεη 
κεηά ηνπ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, αιιηώο ε θαηαηεζείζα 
εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ. 
Δάλ ν αλάδνρνο απνβηώζεη ή ηεζεί ππό δηθαζηηθή αληίιεςε ή δηθαζηηθή 
απαγόξεπζε πξηλ λα ππνγξαθεί ε ζύκβαζε, ν δηαγσληζκόο ζεσξείηαη σο κε 
γελόκελνο. 
Ο Γήκνο Λνπηξαθίνπ-Πεξαρώξαο-Αγ. Θενδώξσλ, νπδόισο επζύλεηαη, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκνπξαζίαο δελ εγθξηζνύλ από ηελ 
Απνθεληξσκέλε Γ/ζε Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο θαη Ηνλίνπ νύηε ν 
ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο κπνξεί λα εγείξεη αμίσζε απνδεκίσζεο ή άιιεο αμηώζεηο 
γηα ην ιόγν απηό. 
 
Άρθρο 12 
ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο όηαλ: 



- δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο ζύκβαζεο κέζα ζηελ 
πξνθαζνξηζκέλε πξνζεζκία 
- αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε. 
 
Άρθρο 13 
ΔΝΣΑΔΙ 

Οη επί ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ελζηάζεηο, θαηαηίζεληαη ζηελ 
επηηξνπή πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό κέρξη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα από 
ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηελ επνκέλε ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ 
απνηειέζκαηνο ζηηο πεξηπηώζεηο εμεηάζεσο θαη αμηνινγήζεσο ησλ 
πξνζθνξώλ, θαη κόλν από εθείλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκό ή 
απνθιείζηεθαλ από απηόλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα 
ιόγνπο πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκόδηα γηα ηε 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ππεξεζία. 
Οη ελζηάζεηο πξσηνθνιινύληαη θαη δηαβηβάδνληαη ζηε δηελεξγήζαζα ην 
δηαγσληζκό επηηξνπή. 
 
Άρθρο 14 
ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ην Γήκαξρν εάλ δελ 
παξνπζηαζηεί ζε απηήλ πιεηνδόηεο, ήηνη: 

1.Δάλ νπδείο εκθαληζζεί 
2. Δάλ νπδείο από ηνπο εκθαληζζέληεο θαηαζέζεη ην ζύλνιν ησλ 

απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ώζηε θαλείο λα κελ πεξάζεη ζην δεύηεξν ζηάδην 
ηεο δεκνπξαζίαο ήηνη ζηελ πιεηνδνηηθή δηαδηθαζία. 

 
Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηαλ: 
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξίζεθε από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή από ην 
Γ. Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ιόγσ αζύκθνξνπ απνηειέζκαηνο ή 
ζθάικαηνο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, 
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν 
εγγπεηήο ηνύηνπ αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά. ε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε, ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ 
πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. Διάρηζην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' 
νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζό, ην νπνίν κπνξεί λα κεησζεί κε απόθαζε 
ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 
γ) κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο απηόο δελ 
παξνπζηάζηεθε εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο. 
Οη επαλαιεπηηθέο δεκνπξαζίεο γλσζηνπνηνύληαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ 
Γεκάξρνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθεξύμεσο θαη 
δεκνζηεπόκελεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο 
ηεο δεκνπξαζίαο. 

Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη επί ηε βάζεη ηεο δνζείζεο 
ηειεπηαίαο πξνζθνξάο θαηά ηελ πξνεγνπκέλε δεκνπξαζία. Αλ θαη ε δεύηεξε 
δεκνπξαζία δε θέξεη απνηέιεζκα, ε εθκίζζσζε γίλεηαη απεπζείαο κε απόθαζε 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 
Άρθρο 15 
ΔΚΥΧΡΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ Δ ΣΡΙΣΟΤ 
Απαγνξεύεηαη ξεηώο ε εθρώξεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ πνπ 
απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί εθ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο από 
ηνλ αληηζπκβαιιόκελν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. 
 



 
 
 
Άρθρο 16 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ 
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο: 
α) Θα ηνηρνθνιιεζεί ζην Γεκαξρηαθό Kαηάζηεκα 
β)Θα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν – πξόγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ- ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112). 

 
Άρθρο 17 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ώξεο από ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ  θαη ζηα 
ηειέθσλα: 2744360134 

Με βάζε όια ηα αλσηέξσ ζα θαηαξηηζηεί ε δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο, 
ε νπνία ζα δεκνζηεπηεί από ηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ην άξζξν 3 
ηνπ    Π.Γ. 270/81. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό   114/2016. 
 

Ο Γήκαξρνο -  Πξόεδξνο                    Σα Μέιε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο    1.Βιάζζεο Δπάγγεινο 
 
       2.αθειιαξίνπ Αλαζηάζηνο 
 
  Γεώξγηνο Αιθ. Γθηώλεο    3.Ράηεο ππξίδσλ 
 

 


