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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΗ ΕΓΚΑΣΑΛΕΛΕΙΜΜΈΝΩΝ
ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΑ ΟΡΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

Έσονηαρ ςπ’ ότη:
α) ηο Π.Γ. 270/81 (ΦΔΚ 77 /Α΄/ 30-03-1981),
β) ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 2939/2001
γ) ηο Π.Γ.116/2004
ε) ηην ςπ’ απιθ. 44/2017 απόθαζη ηος Γημοηικού Σςμβοςλίος Νέαρ Σμύπνηρ (ΑΓΑ:ΨΒΜΛΩΚ3-ΕΨΓ),
ζη) ηην ςπ’ απιθ. 177/2017 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος Νέαρ Σμύπνηρ, με ηην οποία
καθοπίζηηκαν οι όποι ηηρ δημοππαζίαρ (ΑΓΑ:ΨΖ60ΩΚ3-ΨΑΒ).
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
δημοππαζία πλειοδοηική, θανεπή και πποθοπική για εκποίηζη εγκαηαλελειμμένυν οσημάηυν από ηο Γήμο
μαρ, ζε εκηέλεζη ηηρ ςπ’ απιθ. 44/2017 αποθάζευρ ηος Γημοηικού Σςμβοςλίος Νέαρ Σμύπνηρ καλούμε ηοςρ
ενδιαθεπόμενοςρ να εκδηλώζοςν ενδιαθέπον ζε πποθεζμία είκοζι (20) ημεπών από ηη δημοζίεςζη ηηρ
πεπίλητηρ ηηρ διακήπςξηρ.
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ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο Δημοπρασίας
Ζ δεκνπξαζία ζ΄ αθνξά ηελ επηινγή εηαηξίαο, ε νπνία ζα πεξηζπιιέγεη κε δηθά ηεο κέζα
(γεξαλνύο), ηα νρήκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Ο.Σ.Κ.Ε. ζην Γήκν Νέαο κύξλεο θαη ζα ηα
κεηαθέξεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο γηα επεμεξγαζία αλαθύθισζεο.Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή,
πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή. Θα δηεμαρζεί δε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 (Α’ 77).
Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηελ εμώζπξα ηνπ Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο θαη
ζε δύν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο: ΖΥΩ ΣΩΝ ΓΖΜΟΠΡΑΗΩΝ θαη ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ.
Δάλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηα
αλαθεξόκελα ζην άξζξν 16 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.
ΑΡΘΡΟ 2
Ελάχστο

όριο πρώτης προσφοράς

Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη
α) γηα επηβαηεγά απηνθίλεηα Η.Υ ην πνζό ησλ 105€ αλά όρεκα.
β) γηα θνξηεγά νρήκαηα 130€ αλά όρεκα.
γ) γηα ηξηθπθια / δίθπθια 50€
δ) γηα παιηά κεηαιιηθά πιηθά θαη κέξε νρεκάησλ 0,20 /θηιό
Πξνζθνξέο κηθξόηεξεο ηνπ παξαπάλσ πνζνύ γηα θάζε θαηεγνξία 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€), ζε θάζε θαηεγνξία.

ΑΡΘΡΟ 3
Όροι και Υποχρεώσεις
Ζ αλάδνρνο εηαηξεία δελ έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί λα κεηαθέξεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηεο νρήκαηα πνπ ππνδεηθλύεη ν Γήκνο σο ΟΣΚΕ αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ απηώλ.
Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
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εηαηξείαο δηελεξγείηαη κε δηθά ηεο κέζα (γεξαλνί) από ην ζεκείν πνπ ππνδεηθλύεη ε
Τπεξεζία ή από ρώξν πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ.
Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη αθνύ παξαιάβεη ην όρεκα λα ην παξαδώζεη ζε
εγθεθξηκέλν ζύζηεκα ζπιινγήο ΟΣΚΕ.
Σν ζύζηεκα ζπιινγήο έρεη ππνρξέσζε λα θπιάζζεη ην όρεκα γηα δέθα (10) εκέξεο
ώζηε αλ αλαδεηεζεί από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ λα παξαδνζεί ζε απηόλ αθνύ
πξνεγνπκέλσο θαηαβάιιεη ηελ δαπάλε απνκάθξπλζεο θαη απνζήθεπζεο.
Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ ην ζπλνιηθό πνζό
πνπ πξνέξρεηαη από ηνλ αξηζκό ησλ νρεκάησλ πνπ παξέιαβε θάζε 1 ν θαη 6ν κήλα ηνπ εθάζηνηε
ρξόλνπ.
Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 116/2004, ηηο απνθάζεηο
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ή δηαηάμεηο άιισλ αξρώλ, όληαο απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα
ηε ηήξεζε όισλ ησλ λνκίκσλ δηαδηθαζηώλ.
Ζ ζπιινγή, ε κεηαθνξά θαη ε θύιαμε ησλ ΟΣΚΕ (πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ νξίσλ
ηνπ Γήκνπ καο) ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ δηαζέηεη γηα ην
ζθνπό απηό ν έηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Ζ δαπάλε
απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη θύιαμεο ζα βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηελ αλάδνρν εηαηξεία
αλαθύθισζεο νρεκάησλ ηέινπο θύθινπ δσήο.
Ο Γήκνο νπδεκία επζύλε ζα έρεη ζε πεξίπησζε απνθιεηζκνύ ή πεξηνξηζκνύ ηνπ
πιεηνδόηε από νπνηαδήπνηε αξρή, πνπ ζα πξνέξρεηαη από ππαηηηόηεηά ηνπ θαηά ηελ
εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν πιεηνδόηεο νπδεκία
αμίσζε ζα έρεη από ηνλ Γήκν γηα απνδεκίσζε, ή κείσζε ηεο ηειηθήο πξνζθνξάο ηνπ,
ή επηζηξνθή ζρεηηθνύ πνζνύ, ή ιύζε ηεο ζπκβάζεσο ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ.
Ζ εηαηξεία ππνρξενύηαη λα δηαρεηξηζηεί ηα ΟΣΚΕ από ηελ ζηηγκή ηεο ζπιινγήο ή/θαη
παξαιαβήο ηνπ από ην Γήκν. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ απαηηνύκελσλ ρξνληθώλ
πξνζεζκηώλ ζα εθδώζεη πιστοποιητικό ISO 9001-14001-18001 και ην πξνβιεπόκελν Πηζηνπνηεηηθό
Καηαζηξνθήο ηνπ Ορήκαηνο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ, από ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. θαη ελεκεξώλνληαο
ηαπηόρξνλα ηηο αξκόδηεο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα όρεκα κε άδεηα
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θαη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, απηέο θαηαηίζεληαη από ηελ εηαηξεία ζηελ αξκόδηα ππεξεζία Μεηαθνξώλ
θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.
Ζ πεξηζπιινγή ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ πξνγξακκαηίδεηαη ζε εβδνκαδηαία
βάζε θαηόπηλ ζπλελλόεζεο. Ζ πεξηζπιινγή κπνξεί λα αθπξσζεί θαη από ηα δύν κέξε
γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, όπσο είλαη νη απεξγίεο, νη ζενκελίεο, νη θπζηθέο
θαηαζηξνθέο, θ.α., ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ππάξρεη έγθαηξε ελεκέξσζε
ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε πεξηζπιινγή.
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύιαμεο, ην όρεκα αλαδεηεζεί από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, ηόηε
παξαδίδεηαη ζ’ απηόλ αθνύ πξνεγνπκέλσο θαηαβάιιεη ηελ δαπάλε απνκάθξπλζεο
θαη απνζήθεπζεο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 120€ ζπλ ΦΠΑ. Μεηά ηελ παξέιεπζε
ηνπ λόκηκνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηα νρήκαηα πξνσζνύληαη γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο
αλαθύθισζεο. εμόθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο ηεο εθπνίεζεο ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη από ηελ
αλάδνρν εηαηξεία ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ, εληόο κελόο κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ
νρεκάησλ πνπ απνκαθξύλζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα,
εμαηξνπκέλσλ ησλ νρεκάησλ πνπ επηζηξέθνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο.
Γηα ηα νρήκαηα πνπ επηζηξέθνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ε αλάδνρνο εηαηξεία νθείιεη λα
πξνζθνκίδεη ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ αληίγξαθν ηεο δήισζεο παξαιαβήο
νρήκαηνο από ηνλ ηδηνθηήηε
Ζ αλάδνρνο εηαηξεία Αλαθύθισζεο Ορεκάησλ ζα δηαζθαιίδεη ζε θάζε πεξίπησζε
όηη όια ηα πιηθά, ηα νπνία εμάγνληαη από ηα ΟΣΚΕ ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η ηνπ ΠΓ 116/04, είηε επαλαρξεζηκνπνηνύληαη είηε
αλαθπθιώλνληαη/αλαθηώληαη από εμνπζηνδνηεκέλα πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο πθίζηαληαη ηέηνηα ζπζηήκαηα, ζύκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο.
Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη ζηελ πιεξσκή ησλ εμόδσλ ηεο ζπκβάζεσο, ησλ εμόδσλ
δεκνζηεύζεσο θιπ.
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ΑΡΘΡΟ 4
Ο Δήμος
Ζ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ ζα εληνπίδεη θαη ζα θαηαγξάθεη ηα
εγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ
Γήκνπ Nέας Σμύρνης, θαη ζα πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, όπσο απηέο
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ΠΓ 116/04, έηζη ώζηε ηα ραξαθηεξηδόκελα σο
«εγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα» λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ σο νρήκαηα
ηέινπο θύθινπ δσήο κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ απαηηνύκελσλ πξνζεζκηώλ.
Δπίζεο ε Τπεξεζία ζα ππνδεηθλύεη ηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα πξνο
απνκάθξπλζε, ζα επηβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ θαη ζα εθδίδεη
εηο ηξηπινύλ ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά (πξσηόθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο
νρεκάησλ).
Σα αλσηέξσ παξαζηαηηθά ζα πεξηέρνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α) ρξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο (νδόο, αξηζκόο),
β) ζηνηρεία νρήκαηνο: είδνο (ΔΗΥ, ΦΗΥ), κάξθα ηνπ νρήκαηνο (εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο), ρξώκα, ηπρόλ αξηζκό πηλαθίδσλ, νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ηθαλό λα
δηεπθνιύλεη ηνλ εληνπηζκό ηνπ ΟΣΚΕ,
γ) πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο,
δ) ζηνηρεία ηνπ γεξαλνύ θαη ηνπ νδεγνύ ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο.
Σα παξαζηαηηθά, αθνύ ζπκπιεξσζνύλ από ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο,
ππνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη από ηνλ αξκόδην ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ νδεγό
ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο.
ηε ζπλέρεηα ε αλάδνρνο εηαηξεία εθδίδεη ηελ πξνβιεπόκελε Βεβαίσζε Παξαιαβήο
Ορήκαηνο θαη έλα αληίγξαθν θνηλνπνηείηαη απαξαηηήησο ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ εληόο απνθιεηζηηθνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ελόο κελόο από ηελ παξάδνζε ηνπ
νρήκαηνο.
Οπδεκία επζύλε αλαιακβάλεη ν Γήκνο έλαληη ηνπ ηδηνθηήηνπ ηνπ ΟΣΚΕ γηα
νπνηαδήπνηε δεκία ήζειε πξνθύςεη ζην όρεκα θαηά ηελ απνθνκηδή – κεηαθνξά θαη
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εθθόξησζε (ελδεηθηηθόο αλαθεξνκέλσλ ηα παξαθάησ: αηύρεκα, πιηθέο δεκηέο ζε
παξαθείκελα νρήκαηα, ηξαπκαηηζκόο ή ζαλάησζε πξνζώπνπ θιπ.) νύηε θαη γηα
ηπρόλ δεκίεο ή απώιεηεο εμαξηεκάησλ ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ
ζηνλ ρώξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο.

ΑΡΘΡΟ 5
Χρονι κή

διάρκεια

της

Σύμβασης

Ζ πεξίνδνο ηεο ζπκβάζεσο ζα αξρίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ζα ιήμεη κεηά δύν
έηε αθξηβώο κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο γηα έλα ρξόλν, εθόζνλ πιεξνύληαη
αζξνηζηηθά νη εμήο πξνϋπνζέζεηο:
α) σζηή ηήξεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο,
β) ν πιεηνδόηεο λα είλαη Γεκνηηθά Δλήκεξνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 285 ηνπ Κώδηθα
Γήκσλ & Κνηλνηήησλ ηνπ Ν. 3463/2006 θαη
γ) έγγξαθε εθδήισζε ζρεηηθνύ ελδηαθέξνληνο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο δηεηίαο.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην είλαη αξκόδην λα εθηηκήζεη εάλ πιεξνύληαη νη αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο θαη λα
ιάβεη ηε ζρεηηθή απόθαζε παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο.
Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ν πιεηνδόηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ
γηα ηελ παξαιαβή ησλ νρεκάησλ θαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ζπληάζζεη
λένπο όξνπο δηαθήξπμεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο.

ΑΡΘΡΟ 6
Δικαίωμα

συμμετοχής

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ νη εηαηξείεο – θέληξα επεμεξγαζίαο
Ο.Σ.Κ.Ε. πνπ είλαη επίζεκα κέιε ηνπ δηθηύνπ ηεο Δ.Γ.Ο.Δ., ε έδξα ηνπο είναι εντός Νομού Αττικής,
έχουν άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη κπνξνύλ λα εγγπεζνύλ ηελ πιήξε θαη αθώιπηε εθπιήξσζε ησλ
εηδηθόηεξσλ όξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε.
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ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιολογητικά

συμμετοχής

Όζνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ, κπνξνύλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά ζε θιεηζηό θάθειν πξνο ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο. Σα αθόινπζα
δηθαηνινγεηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνύ είλαη ηα εμήο:
1. Πξόζθαηε βεβαίσζε ζπλεξγαζίαο κε Δ.Γ.Ο.Δ.
2. Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.
3. Τπεύζπλε δήισζε (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986) ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζώπνπ αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, πνπ λα αλαγξάθεη
όηη: έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη ηνπ όξνπο απηήο πιήξσο θαη
αλεπηθύιαθηα.
4. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ εγγπεηή γηα απνδνρή νξηζκνύ ηνπ σο αμηόρξενπ κε ηα πιήξε
πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θαη ην ΑΦΜ ηνπ.
5. Δάλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ν
λόκηκνο εθπξόζσπόο ηεο, θαζώο θαη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο.
Δθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό όρη κε ην λόκηκν εθπξόζσπν βάζεη
θαηαζηαηηθνύ αιιά κε εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε
εθπξνζώπεζεο, βεβαησκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ από αξκόδηα
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή Αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν ή από όπνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο.
6. Γηα αλώλπκεο εηαηξίεο απηόο πνπ ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά, εθηόο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ 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
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, όπνπ ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή απηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό θαη
όπνπ ζα νξίδεηαη όηη εθπξόζσπνο ηεο εηαηξίαο ή ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ γηα λα παξαδώζεη ηελ
πξνζθνξά είλαη ν θαηαζέησλ απηή. (Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη νη νκόξξπζκεο θαη
εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή από άιιν λόκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν).
7. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ.
8. Απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ.
9. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ
πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία, ή ησλ δηαρεηξηζηώλ ζε πεξίπησζε
νκόξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξόξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Δ.Π.Δ.), ή ηνπ
Πξνέδξνπ θαη Γηεπζύλνληα πκβνύινπ ζε πεξίπησζε Αλώλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.).
10. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν
ζπκκεηέρσλ θαη ν εγγπεηήο δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,
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πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία
θήξπμεο πηώρεπζεο ή έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή
πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό αλάινγε δηαδηθαζία.
11. Βεβαίσζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο όηη ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη ιεμηπξόζεζκεο
βεβαησκέλεο νθεηιέο πξνο ην Γήκν, ή έρεη εηζαρζεί ζε ξύζκηζε θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεώζεηο
ηνπ.
12. Δγγύεζε πκκεηνρήο
Καλείο δελ γίλεηαη δεθηόο ζηε δεκνπξαζία, αλ δελ πξνζθνκίζεη, γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ζε απηή, σο εγγύεζε ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, γξακκάηην
ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή
επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη
Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ
δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.
Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ θαη ζα επηζηξαθεί
ζηνπο απνηπρόληεο κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο
ππνρξενύηαη εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ αλαθνίλσζε ζε απηόλ ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο κε άιιε κε άιιε
ηζόπνζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ, κε ρξνληθή ηζρύ ην ηέινο ηεο ζπκβάζεσο αιιηώο αθπξώλεηαη ην
απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ππέξ απηνύ θαη θαηαθπξώλεηαη ππέξ ηνπ επνκέλνπ πιεηνδόηε ζε
απηήλ.
ηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθνύλ εληόο
δεθαεκέξνπ από ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο.
Ο πξνζθέξσλ ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή Σξαπέδεο ή γξακκάηην
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ύςνπο 2.400€, γηα ηελ ζσζηή ηήξεζε ησλ
όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο.
Ο πξνζθέξσλ ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα
ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα είλαη αιιειέγγπνο θαη ζε νιόθιεξν
ππεύζπλνο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο.
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ν πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη
ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή Σξαπέδεο ή ην γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ κε
άιιε ηζόπνζεο αμίαο σο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
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Όια αλεμαξηήησο ηα έγγξαθα πνπ ζα θαηαηεζνύλ νθείινπλ λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, είηε πξσηόηππα είηε θσηναληίγξαθα απηώλ ζε πεξίπησζε έθδνζεο
από δεκόζην θνξέα θαη νη δεηνύκελεο Τπεύζπλεο Γειώζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζεσξεκέλν ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο. Ζ θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ζα πξέπεη λα είλαη πξσηόηππε ή ζεσξεκέλε
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ.
ΑΡΘΡΟ 8
Διαδικασία

διενέργειας της

δημοπρασίας

1. Ζ δεκνπξαζία είλαη πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη δηεμάγεηαη θαηά ηελ
θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ώξα από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή. Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα
ζπλερηζηεί θαη κεηά ηελ νξηδόκελε ζηε δηαθήξπμε ώξα εθόζνλ εμαθνινπζνύλ ρσξίο
δηαθνπή νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη κεηά ηελ νξηδόκελε
ώξα απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή θαη ε απόθαζή ηεο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί
γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ Δπηηξνπή, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζπλαγσληζκνύ,
παξνπζηάδνληαο θαη ην αληίζηνηρν λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό
ηνπ ινγαξηαζκό.
2. Ζ επηηξνπή δεκνπξαζίαο 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 θαηαρσξεί ζην πξαθηηθό
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαηά ζεηξά πξνζέιεπζεο.
3. 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.
4. Αθνινύζσο δέρεηαη πξνθνξηθά νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κόλνλ από εθείλνπο πνπ
έρνπλ ππνβάιιεη λνκίκσο όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά. Ζ πξνζθνξά ζα είλαη
θαη γηα θάζε είδνο νρήκαηνο μερσξηζηά (θνξηεγά, επηβαηηθά νρήκαηα) θαη αζξνηζηηθά.
Ωο πιεηνδνηηθή θξίλεηαη ε αζξνηζηηθή πξνζθνξά πνπ ζα πεξηέρεη αλώηεξε ηηκή πξνζθνξάο ζηα
επηβαηηθά νρήκαηα. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε ε δέζκεπζε δε απηή
κεηαβαίλεη δηαδνρηθά από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν
πιεηνδόηε.
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5. Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο, ην πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ππνγξάθεηαη από ηα
κέιε ηεο επηηξνπήο, ηνλ πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλεη απόθαζε γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ αλσηέξνπ πξαθηηθνύ ηεο
δεκνπξαζίαο ζύκθσλα κε ηε παξ. 8 ηνπ αξζξ 5 ηνπ Π.Γ. 270/8.
6. Αλ ν πιεηνδόηεο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά θαιείηαη από ηνλ πξόεδξν ηεο
επηηξνπήο εγγξάθσο λα ζπκκνξθσζεί εληόο πξνζεζκίαο 48 σξώλ.
7. 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.
8. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε
έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο
δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα.
ΑΡΘΡΟ 9
Κριτήρια

κατακύρωσης.

Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πιεηνδόηε θξηηήξην είλαη:
α) Ζ κεγαιύηεξε πξνζθνξά αλά θαηεγνξία
β) ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο αμηνινγνύληαη πεξαηηέξσ ηα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά
πξνζόληα ηεο εηαηξείαο θαη ηπρόλ πξνεγνύκελε ηθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία κε απηήλ.
γ) ε πεξίπησζε πεξαηηέξσ ηζνςεθίαο ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε από ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή.
δ) ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο κόλν κίαο επηρείξεζεο ζηε δεκνπξαζία ε Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνύ ζα δέρεηαη πξνζθνξά νπσζδήπνηε αλώηεξε από ηα αξρηθά όξηα γηα
θάζε θαηεγνξία εθπνηνύκελνπ πξάγκαηνο.
ε) Ζ θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζηνλ πιεηνδόηε κε ηελ κεγαιύηεξε ηηκή πξνζθνξάο θαη
ζηα δύν είδε ζπγρξόλσο.
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ΑΡΘΡΟ 10
Ανακοiνωση/ κατακύρωσης – υπογραφή σύμβασης
1. Ζ θαηαθπξσηηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηήο Δπηηξνπήο απνζηέιιεηαη γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο.
2. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε κε ηε κε
έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν.
3. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απόθαζεο ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε γίλεηαη κε
επηδνηήξην έγγξαθν, πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ επηδίδνληα θαη ηνλ παξαιαβόληα. ε
πεξίπησζε απνπζίαο ή άξλεζεο ηνπ πιεηνδόηε λα ην παξαιάβεη, ζπξνθνιιείηαη ζην
θαηάζηεκα ή ζηελ θαηνηθία απηνύ θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε, ηελ νπνία ππνγξάθνπλ
δύν κάξηπξεο. Ζ έθζεζε απηή θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ εγγπεηή ηνπ πιεηνδόηε.
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο πεξί εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα
πξνζέιζεη κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ζε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο
δηθαζηηθή παξέκβαζε, γίλεηαη δε επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζε βάξνο ηνπ πιεηνδόηε
θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ηεο επαλαιεπηηθήο
δεκνπξαζίαο είλαη κηθξόηεξν από ην απνηέιεζκα ηεο πξώηεο, ν Γήκνο κπνξεί λα
αλαδεηήζεη ηελ δηαθνξά από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο πξώηεο δεκνπξαζίαο.
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ν πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη
ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή Σξαπέδεο ή ην γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ κε
άιιε ηζόπνζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ, κε ρξνληθή ηζρύ ην ηέινο ηεο ζπκβάζεσο.
Από ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε ζύκβαζε ζεσξείηαη νξηζηηθώο
θαηαξηηζζείζα.

ΑΡΘΡΟ 11
Έκπτωση

πλειοδότη

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, όηαλ:
11

- δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κέζα ζηελ πξνθαζνξηζκέλε
πξνζεζκία.
- αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε.

ΑΡΘΡΟ 12
Ενστάσεις
Οη επί ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο κέρξη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα από ηελ εκέξα
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 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 ηελ
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ππεξεζία.
Οη ελζηάζεηο πξσηνθνιινύληαη θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξόλ ζηε δηελεξγήζαζα ην
δηαγσληζκό Δπηηξνπή.

ΑΡΘΡΟ 13
Εξόφληση

τιμήματος

εκποίησης.

Ο πιεηνδόηεο ζα θαηαβάιιεη ρσξίο θακία άιιε όριεζε από ηνλ Γήκν ην
ζπκθσλεκέλν θαη αλαγξαθόκελν ζηε ζύκβαζε πνζό γηα θάζε παξαδνηέν ΟΣΚΕ
εληόο κελόο από ηελ παξαιαβή ησλ νρεκάησλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ νρεκάησλ πνπ
επηζηξέθνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο. Απηό απνδεηθλύεηαη από ηελ εηαηξία κε αληίγξαθν
δήισζεο παξαιαβήο νρήκαηνο από ηνλ ηδηνθηήηε πνπ ε εηαηξία νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
ε πεξίπησζε κε πξνζήθνπζαο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ, ήηνη:
α). Άλεπ πξνεηδνπνηήζεσο θαζπζηέξεζε πέξαλ ηνπ κελόο ηεο θαηαβνιήο ησλ
νθεηινκέλσλ,
β). Αδηθαηνιόγεηε άξλεζε θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ,
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γ). Γηαθσλία ζρεηηθά κε ην ύςνπο ηνπ νθεηινκέλνπ πνζνύ αλά κήλα, κε απνηέιεζκα
ηε κε θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ ν πιεηνδόηεο θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ε ζύκβαζε ιύεηαη
απηνδηθαίσο, από ηελ εκέξα ηεο επηδόζεσο ζε απηόλ ηνπ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ, ρσξίο απηόο λα
δηθαηνύηαη θακίαο κνξθήο απνδεκίσζε ή ηπρόλ λα δύλαηαη άιιεο αμίσζεο θαηά ηνπ Γήκνπ.

ΑΡΘΡΟ 14

Απαγνξεύεηαη ξεηά επί πνηλή εθπηώζεσο, ε εθπξνζώπεζε ηνπ πιεηνδόηε από
νπνηνλδήπνηε ηξίην, κεξηθή ή νιηθή ππεθκίζζσζε ή πξόζιεςε ζπλεηαίξνπ ή
παξαρώξεζε ηεο νιηθήο ή κεξηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ρξήζεο ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ
ζε ηξίηνλ.

ΑΡΘΡΟ 15
Γενικές ρυθμίσεις
Οπνηνδήπνηε δήηεκα εξκελείαο ηεο δηαθήξπμεο ή άιιν δήηεκα πνπ πξνθύπηεη θαηά
ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζα δηεπθξηλίδεηαη θαη ζα επηιύεηαη από ηελ Δπηηξνπή
Γηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο.
Γηα ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ή δελ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε απηή, ζα ηζρύνπλ νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 270/1981 (Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο
δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ
πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ).
Γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ δηαθνξώλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ από ηελ παξνύζα
δηαθήξπμε θαη από ηελ πινπνίεζε ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη, αξκόδηα
δηθαζηήξηα νξίδνληαη ηα Διιεληθά ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ.
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ΑΡΘΡΟ 16
Επανάληψη

της

δημοπρασίας

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε
θαη' 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 δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ
όηαλ:
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό
ζπκβνύιην ή ηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο
απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο.
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο
ηνπ αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε επίζεο όηαλ κεηά ηελ
θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ
πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ'
νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζεο ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη δηά πεξηιεπηηθήο δηαθεξύμεσο ηνπ
Γεκάξρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθεξύμεσο θαη ζπξνθνιιείηαη
θαη δεκνζηεύεηαη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηεο
δεκνπξαζίαο. Αλ θαη ε δεύηεξε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, κπνξεί λα γίλεη
κε απεπζείαο ζπκθσλία, ηεο νπνίαο ηνπο όξνπο θαζνξίδεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην.
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Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά
θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία.

ΑΡΘΡΟ 17
Δημοσίευση

Διακήρυξης:

Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ από ηε
δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ
δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ: Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο γηα ηε δεκνπξαζία ρνξεγνύληαη από ηελ
Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο (Αξκόδηα Τπάιιεινο: θα Τσώνη 213 20 25 876) κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε
ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 9:00 έσο 13:00, θαζώο
επίζεο ε δηαθήξπμε ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ neasmyrni.gov.gr καθώς και
στην Διαύγεια.

ΑΡΘΡΟ 18

Ζ παξάβαζε ή αζέηεζε θάπνηνπ όξνπ ηεο παξνύζεο δηαθεξύμεσο ή ε κε
ζπκκόξθσζε απηνύ επάγεηαη ππέξ ηνπ Γήκνπ ην δηθαίσκα όπσο ην Γεκνηηθό
πκβνύιην αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά:
α) επηβάιιεη ζηνλ πιεηνδόηε πξόζηηκν 200,00€ ηελ εκέξα,
β) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο λα θεξύηηεη απηόλ έθπησην, νπόηε θαη ε
θαηαηεζείζα εγγύεζε θαη θάζε άιιν πνζό πνπ θαηαβιήζεθε ζηνλ Γήκν λα εθπίπηνπλ
ππέξ ηνπ Γήκνπ, γ) λα ελεξγεί επαλαιεπηηθό πιεηζηεξηαζκό ε εθ ηνπ νπνίνπ δεκηά λα θαηαινγίδεηαη
ζε βάξνο ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη λα εηζπξάηηεηαη ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζόδσλ.
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ΑΡΘΡΟ 19

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηελ δηαθήξπμε απηή ζα έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/2006) πεξί ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ
δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή ηελ εθκίζζσζε πξαγκάησλ
ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΣΕΟΤΛΑΚΖ ΣΑΤΡΟ
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