ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Κηφισιά, 05 / 10 / 2017
Α.Π. : 47453

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (O.T.K.Z.)

Ο ∆ήµαρχος Κηφισιάς έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ 7.6.2010) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
2.

Τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981, (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-1981), «Περί των οργάνων, της

διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των
δήµων και κοινοτήτων».
3.

Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/08-06-2006), «Κύρωση του

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
4.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
5.

Τις διατάξεις του Ν.2939/2001, «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των

συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟ∆ΕΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».
6.

Τις διατάξεις του αρ. 9 του Π.∆. 116/2004 για την εναλλακτική διαχείριση οχηµάτων στο

τέλος κύκλου ζωής και του άρθρου 199 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
7.

Την οδηγία 2000/53/ΕΚ (18-09-2000) για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής, µε τις

ισχύουσες τροποποιήσεις.
8.

Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4257 (Φ.Ε.Κ. 93 Α/2014) περί «επειγουσών ρυθµίσεων

αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
9.

Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση τις διαφάνειας µε

την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις».

10.

Την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΑΡ. ΟΙΚ. 105136, Φ.Ε.Κ. 907 Β΄/2004) για την

σύσταση της Ε.∆.Ο.Ε. (Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος) και την µε αρ. πρ. 638/11-42013 (Α∆Α: ΒΕΖ1464-8ΟΖ-4ΗΙ) ανανέωση της έγκρισης του Συλλογικού Συστήµατος
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) Οχηµάτων Ελλάδας (Ε∆ΟΕ) από το ∆Σ του Ελληνικού
Οργανισµού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).
11.

Την υπ΄ αρ. 473/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε Α.Π. 42104/01-09-2017 και

Α∆Α: 7Ι47ΩΕΜ-8ΙΞ, µε την οποία συγκροτήθηκε Τριµελής Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών
για την εκποίηση πραγµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο1 του Π.∆. 270/81.
12.

Την υπ΄ αριθ. 474/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε Α.Π. 42105/01-09-2017

και Α∆Α : Ω7ΨΕΩΕΜ-ΠΩ2.
13.

Τον εκτιµώµενο, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα στοιχεία, προϋπολογισµό εσόδων ύψους

περίπου 5.750 ευρώ ανά έτος.
14.

Τις διατάξεις του άρθρου 72, περιπτ. 1ε του Ν. 3852/2010 «...η Οικονοµική Επιτροπή

καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ...».
15.

Την υπ΄ αρ. πρωτ. 42810/07-09-2017 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος, η οποία, βάσει

των ανωτέρω, υποβάλλει προς έγκριση τους παρακάτω όρους διακήρυξης της φανερής
πλειοδοτικής προφορικής δηµοπρασίας για τη συλλογή και διάθεση των Οχηµάτων στο Τέλος του
Κύκλου Ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.), που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κηφισιάς.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία για τη συλλογή και διάθεση των
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, σύµφωνα µε το Π.∆.116/2004, τα οποία βρίσκονται εντός των
διοικητικών ορίων του ∆ήµου, µε στόχο την τελική παράδοσή τους σε εγκεκριµένο σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ (Ε.∆.Ο.Ε., σύµφωνα µε την υπ΄αριθµό 105136/2004/ΦΕΚ 907Β
Υπουργική Απόφαση).

ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείµενο ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία αφορά στην επιλογή φυσικού ή νοµικού προσώπου, το οποίο θα περισυλλέγει για
δύο (2) συν ένα (1) χρόνο, µε δικά του µέσα (γερανούς), τα οχήµατα που έχουν χαρακτηριστεί ως
Ο.Τ.Κ.Ζ. στο ∆ήµο Κηφισιάς και θα τα µεταφέρει στις εγκαταστάσεις του για επεξεργασία
ανακύκλωσης.
Η δηµοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί δε, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του Π.∆. 270/1981 (Φ.Ε.Κ. Α’ 77/1981).

ΑΡΘΡΟ 2
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα γίνει την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00π.µ., στο ισόγειο του
∆ηµαρχείου Κηφισιάς (Αίθουσα Στ. Βόλκος), που βρίσκεται επί των οδών ∆ιονύσου και
Μυρσίνης, από την Επιτροπή ∆ηµοπρασιών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (473/2017 Απόφαση ∆.Σ.,
µε Α∆Α 7Ι47ΩΕΜ-8ΙΞ).
Η διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του ∆ηµοτικού καταστήµατος (∆ιονύσου &
Μυρσίνης), στα τρία ΚΕΠ που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και στην
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Κηφισιάς (www.kifissia.gr).
Εάν η δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, επαναλαµβάνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
άρθρο 16 της παρούσας. Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, τότε δύναται να
ανατεθεί µε απευθείας συµφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται:
α) για επιβατηγά αυτοκίνητα Ι.Χ., το ποσό των 120,00 € ανά όχηµα,
β) για οχήµατα µέχρι 3,5 τόνων, το ποσό των 200,00 € ανά όχηµα και
γ) για τα δίκυκλα οχήµατα, το ποσό των 10,00 € ανά όχηµα.
Προσφορές µικρότερες του παραπάνω ποσού για κάθε κατηγορία δεν θα γίνουν αποδεκτές από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας.
Η έκαστη πλειοδοτούσα προσφορά θα πρέπει να διαφέρει από την προηγούµενη κατά
τουλάχιστον ένα ευρώ (1€), σε κάθε κατηγορία.

ΑΡΘΡΟ 4
Όροι και Υποχρεώσεις
Ο πλειοδότης
1. Ο πλειοδότης υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Π.∆. 116/2004, τις αποφάσεις της
∆ηµοτικής Αρχής, ή διατάξεις άλλων αρχών, όντας αποκλειστικά υπεύθυνος για τη τήρηση όλων
των νοµίµων διαδικασιών.
2. Είναι υποχρεωµένος να παραλαµβάνει τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα από το σηµείο που θα του
υποδείξει ο εκπρόσωπος του ∆ήµου, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή του, αφού υπογράψει πρακτικό παραλαβής για κάθε ένα όχηµα. Ο πλειοδότης δεν έχει

δικαίωµα να αρνηθεί να µεταφέρει στις εγκαταστάσεις του οχήµατα που υποδεικνύει ο ∆ήµος ως
Ο.Τ.Κ.Ζ., ανεξαρτήτως του αριθµού αυτών.
3. Η περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων προγραµµατίζεται σε εβδοµαδιαία βάση
κατόπιν συνεννόησης και δύναται να ακυρωθεί και από τα δύο µέρη για λόγους ανωτέρας βίας,
όπως είναι οι απεργίες, οι θεοµηνίες, οι φυσικές καταστροφές, κ.α., υπό την προϋπόθεση ότι
υπάρχει έγκαιρη ενηµέρωση τουλάχιστον µία ηµέρα πριν την προγραµµατισµένη περισυλλογή. Η
συλλογή, µεταφορά και η φύλαξη των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων στις εγκαταστάσεις του,
διενεργείται µε δικά του µέσα (γερανοί) από το σηµείο που του υποδεικνύει η αρµόδια Υπηρεσία
του ∆ήµου και µε δικές του δαπάνες.
4. Έχει υποχρέωση να φυλάσσει το όχηµα για δέκα (10) ηµέρες, ώστε αν αναζητηθεί από τον
ιδιοκτήτη του κατά τη διάρκεια φύλαξης να παραδοθεί σε αυτόν, αφού προηγουµένως καταβάλλει
την δαπάνη αποµάκρυνσης και αποθήκευσης που ανέρχεται στο ποσό των 120,00 € συν Φ.Π.Α..
5. Για τα οχήµατα που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες, ο πλειοδότης οφείλει να προσκοµίζει στην
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου αντίγραφο της δήλωσης παραλαβής οχήµατος από τον ιδιοκτήτη.
Μετά την παρέλευση του νόµιµου χρονικού διαστήµατος, τα οχήµατα προωθούνται για την
διαδικασία της ανακύκλωσης.
6. Ο πλειοδότης υποχρεούται, αφού παραλάβει το όχηµα, να το παραδώσει σε εγκεκριµένο
σύστηµα διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ. Μετά την παρέλευση των απαιτούµενων χρονικών προθεσµιών θα
εκδώσει το προβλεπόµενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του Οχήµατος για λογαριασµό του ∆ήµου,
από την Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδας (Ε.∆.Ο.Ε.) και θα ενηµερώσει άµεσα τις
αρµόδιες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και το ∆ήµο Κηφισιάς. Εφόσον πρόκειται για όχηµα µε άδεια και
πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται από τον πλειοδότη στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.
7. Ο πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στο ταµείο του ∆ήµου εντός 30 ηµερών από το τέλος
κάθε ηµερολογιακού µηνός, το συνολικό ποσό που προέρχεται από τον αριθµό των οχηµάτων που
παρέλαβε τον προηγούµενο ηµερολογιακό µήνα, επί το τελικώς επιτευχθέν ποσό ανά όχηµα,
εξαιρουµένων των οχηµάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους.
8. Ο πλειοδότης θα διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι όλα τα υλικά τα οποία εξάγονται από τα
Ο.Τ.Κ.Ζ., σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Ι του Π∆ 116/04, είτε
επαναχρησιµοποιούνται, είτε ανακυκλώνονται/ανακτώνται από εξουσιοδοτηµένα Συστήµατα
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, εφόσον υφίστανται τέτοια συστήµατα, σύµφωνα µε τις σχετικές
νοµοθετικές ρυθµίσεις.
9. Ο ∆ήµος ουδεµία ευθύνη θα έχει σε περίπτωση αποκλεισµού ή περιορισµού του πλειοδότη από
οποιαδήποτε αρχή, που θα προέρχεται από υπαιτιότητά του κατά την εκµετάλλευση του
δικαιώµατός του. Στην περίπτωση αυτή ο πλειοδότης ουδεµία αξίωση θα έχει από τον ∆ήµο για

αποζηµίωση, ή µείωση της τελικής προσφοράς του, ή επιστροφή σχετικού ποσού, ή λύση της
συµβάσεως σε βάρος του ∆ήµου.
Ο ∆ήµος
Το αρµόδιο Τµήµα της ∆/νσης Καθαριότητας του ∆ήµου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα
εγκαταλελειµµένα οχήµατα, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου
Κηφισιάς, και θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο
9 του Π∆ 116/04, έτσι ώστε τα χαρακτηριζόµενα ως «εγκαταλελειµµένα οχήµατα» να περιέλθουν
στην κατοχή του ∆ήµου ως Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής, µετά την παρέλευση των
απαιτούµενων προθεσµιών.
Επίσης, η Υπηρεσία θα υποδεικνύει στον ανάδοχο τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα προς
αποµάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχηµάτων και θα εκδίδει εις τριπλούν
τα απαραίτητα παραστατικά (πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής 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), χρώµα,
τυχόν αριθµό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισµό του
Ο.Τ.Κ.Ζ.,
γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήµατος,
δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού του πλειοδότη.
Τα παραστατικά, αφού συµπληρωθούν από τους αρµόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και
σφραγίζονται από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου και τον οδηγό του πλειοδότη.
Στη συνέχεια ο πλειοδότης εκδίδει την προβλεπόµενη Βεβαίωση Παραλαβής Οχήµατος και ένα
αντίγραφο κοινοποιείται απαραιτήτως στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, εντός αποκλειστικού
χρονικού διαστήµατος ενός µηνός από την παράδοση του οχήµατος.
Ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει ο ∆ήµος έναντι του ιδιοκτήτου του Ο.Τ.Κ.Ζ. και τρίτων, για
οποιαδήποτε ζηµία προκύψει στο όχηµα κατά την αποκοµιδή – µεταφορά και εκφόρτωση
(ενδεικτικώς 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 πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 5
Χρονική διάρκεια της Σύµβασης
Η περίοδος της συµβάσεως θα αρχίσει µε την υπογραφή της και θα λήξει µετά από δύο έτη
ακριβώς, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα χρόνο, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι εξής
προϋποθέσεις:

α) σωστή τήρηση όλων των όρων της συµβάσεως,
β) ο πλειοδότης να είναι ∆ηµοτικά Ενήµερος, σύµφωνα µε το άρθρο 285 του Κώδικα ∆ήµων &
Κοινοτήτων του Ν. 3463/2006 και
γ) έγγραφη εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν τη λήξη της
διετίας.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να εκτιµήσει εάν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και
να λάβει τη σχετική απόφαση παράτασης της µίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 6
∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι επίσηµο
µέλος του δικτύου της Ε.∆.Ο.Ε., έχει άδεια λειτουργίας και µπορεί να εγγυηθεί την πλήρη και
ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 7
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν, µπορούν να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε
κλειστό φάκελο προς την Επιτροπή, µέχρι την έναρξη διαδικασίας της δηµοπρασίας. Ο προσφέρων
υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της
δηµοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκπλήρωση των όρων
της συµβάσεως.
Τα ακόλουθα δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισµού, είναι τα εξής:
1. Πρόσφατη βεβαίωση συνεργασίας µε Ε.∆.Ο.Ε.
2. Πιστοποιητικό επιµελητηρίου για την δραστηριότητα.
3. Ασφαλιστήρια συµβόλαια των οχηµάτων / γερανών περισυλλογής.
4. Άδεια συλλογής και µεταφοράς.
5. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
6. 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”.
7. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του δηµοσίου,
των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆ και ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση µε το δηµόσιο.
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση του εγγυητή για αποδοχή ορισµού του ως αξιόχρεου µε τα πλήρη
προσδιοριστικά στοιχεία του και το Α.Φ.Μ. του.

9. 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 εκπροσωπούµενου από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συµβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις.
10. 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
∆ιοικητικού 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).
11. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας του συµµετέχοντα και του εγγυητή του.
12. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του συµµετέχοντα και του εγγυητή του.
13. 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
∆ιευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση Ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.).
14. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
συµµετέχων και ο εγγυητής δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης
ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό ανάλογη διαδικασία.
15. Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, ότι ο συµµετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσµες
βεβαιωµένες οφειλές προς το ∆ήµο, ή ότι έχει εισαχθεί σε ρύθµιση και ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις του.
16. Εγγύηση Συµµετοχής
α) Κανείς δεν γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία αν δεν προσκοµίσει για τη συµµετοχή του και τη
σωστή τήρηση των όρων αυτής ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας,
γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, περί
παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου, ο

οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου.
β) Η εγγύηση συµµετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
γ) 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 των όρων, µε χρονική ισχύ το τέλος της συµβάσεως, αλλιώς ακυρώνεται
το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας υπέρ αυτού και κατακυρώνεται υπέρ του εποµένου πλειοδότη σε
αυτήν. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες, οι εγγυήσεις συµµετοχής θα επιστραφούν εντός
δεκαηµέρου από την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας.
δ) Το ύψος της εγγυητικής ανέρχεται στο 10% του εκτιµώµενου προϋπολογισµού εσόδων, δηλαδή
στο ποσό των 575,00 ευρώ.
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν, να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας της δηµοπρασίας, είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα αυτών (σύµφωνα µε το άρ. 11
του Ν.2690/99) σε περίπτωση έκδοσης από δηµόσιο φορέα και οι ζητούµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
θα πρέπει να έχουν θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής.
Η φορολογική ενηµερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρηµένη, κατά τις διατάξεις του
νόµου.

ΑΡΘΡΟ 8
∆ιαδικασία διενέργειας της δηµοπρασίας
1. Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισµένη
ηµέρα και ώρα από την αρµόδια Επιτροπή.
2. 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.
3. Στη συνέχεια, η επιτροπή µονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα
των δικαιολογητικών. 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.
4. Με την έναρξη της δηµοπρασίας οποιαδήποτε άλλη συµµετοχή δεν γίνεται δεκτή. Η δηµοπρασία
µπορεί να συνεχιστεί, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. 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. Το πέρας της δηµοπρασίας ανακοινώνεται από την επιτροπή µε την ανάδειξη

του τελευταίου πλειοδότη, πέραν του οποίου δεν γίνονται δεκτές άλλες προσφορές.
5. Η προσφορά θα είναι και για κάθε είδος οχήµατος ξεχωριστά (επιβατικά οχήµατα, οχήµατα άνω
των 3,5 τόνων και δίκυκλα οχήµατα) και αθροιστικά. Η έκαστη πλειοδοτούσα προσφορά θα
πρέπει να διαφέρει από την προηγούµενη κατά τουλάχιστον ένα ευρώ (1€), σε κάθε κατηγορία.
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη. Η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει διαδοχικά
από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
6. Μετά την

παρέλευση του χρόνου των προσφορών, η Επιτροπή ανακοινώνει τη λήξη της

δηµοπρασίας, καθώς και το όνοµα του τελευταίου πλειοδότη.
7. Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού υπογράφεται από τα
µέλη της επιτροπής, τον πλειοδότη και τον εγγυητή του. Αν ο πλειοδότης είναι αναλφάβητος,
υπογράφει γι΄ αυτόν άλλος, βάσει συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή άλλα δύο πρόσωπα από τα
παριστάµενα στη δηµοπρασία, τα οποία θα βεβαιώνουν ενώπιόν της ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή
ο εγγυητής του είναι αναλφάβητος.
8. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, καλείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής
εγγράφως να συµµορφωθεί εντός προθεσµίας 48 ωρών.
9. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται και ο τελευταίος
πλειοδότης και ο εγγυητής του καθίσταται υπόλογος απέναντι στο ∆ήµο Κηφισιάς για κάθε θετική
και αποθετική ζηµιά του και επίσης καταπίπτει η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής, υπέρ του
∆ήµου ως ποινική ρήτρα.
10. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας εγκρίνονται από την Οικονοµική Επιτροπή µε ειδική πράξη, η
οποία στη συνέχεια υποβάλλεται στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. Ο τελευταίος πλειοδότης της
δηµοπρασίας και ο αντίστοιχος εγγυητής του, δεν αποκτούν κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης σε
περίπτωση καθυστέρησης, έγκρισης ή απόρριψης των πρακτικών από τα αρµόδια όργανα

ΑΡΘΡΟ 9
Κριτήρια κατακύρωσης.
Για την τελική επιλογή του πλειοδότη κριτήριο είναι:
α) Η µεγαλύτερη προσφορά ανά κατηγορία.
β) Σε περίπτωση συµµετοχής µόνο µίας επιχείρησης στη δηµοπρασία, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα
δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια για κάθε κατηγορία εκποιούµενου
πράγµατος.
γ) Η κατακύρωση θα γίνει στον πλειοδότη µε την µεγαλύτερη τιµή προσφοράς και στα τρία είδη
συγχρόνως.
δ) Ως πλειοδοτική κρίνεται η αθροιστική προσφορά, που θα περιέχει ανώτερη τιµή προσφοράς στα
επιβατικά οχήµατα.

ΑΡΘΡΟ 10
Ανακοίνωση κατακύρωσης – υπογραφή σύµβασης
1. Η κατακυρωτική απόφαση της Επιτροπής αποστέλλεται για έλεγχο νοµιµότητας.
2. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση, µε την 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 και στον
εγγυητή του πλειοδότη.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της
απόφασης περί εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µε τον εγγυητή του
για την σύνταξη και υπογραφή του συµφωνητικού, σε διαφορετική περίπτωση η κατατεθείσα
εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου, χωρίς δικαστική παρέµβαση, γίνεται δε επαναληπτική
δηµοπρασία σε βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή του. Σε περίπτωση που το αποτέλεσµα της
επαναληπτικής δηµοπρασίας είναι µικρότερο από το αποτέλεσµα της πρώτης, ο ∆ήµος µπορεί να
αναζητήσει την διαφορά από τον τελευταίο πλειοδότη της πρώτης δηµοπρασίας.
Κατά την υπογραφή της συµβάσεως ο πλειοδότης υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική
επιστολή Τραπέζης ή το γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών µε εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης των όρων, ύψους 1.437,50 € ευρώ, µε χρονική ισχύ το τέλος της συµβάσεως.
Από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας η σύµβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.

ΑΡΘΡΟ 11
Έκπτωση πλειοδότη
Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όταν:
1. ∆εν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, µέσα στην προκαθορισµένη προθεσµία.
2. Αρνηθεί να υπογράψει την σύµβαση.
3. ∆εν τηρήσει τους παρόντες όρους .
4. ∆εν εκτελέσει τη σύµβαση νόµιµα και προσήκοντα.

ΑΡΘΡΟ 12
Ενστάσεις
Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας της
δηµοπρασίας, µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και

µόνο από εκείνους που συµµετείχαν στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.
Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στη διενεργήσασα το διαγωνισµό
Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 13
Εξόφληση τιµήµατος εκποίησης.
Ο πλειοδότης θα καταβάλλει, χωρίς καµία άλλη όχληση από τον ∆ήµο, το συµφωνηµένο και
αναγραφόµενο στη σύµβαση ποσό για κάθε παραδοτέο Ο.Τ.Κ.Ζ., εντός του επόµενου
ηµερολογιακού µήνα από την παραλαβή των οχηµάτων, εξαιρουµένων των οχηµάτων που
επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται µε την κατάθεση αντιγράφου της δήλωσης
παραλαβής οχήµατος από τον ιδιοκτήτη, το οποίο ο πλειοδότης οφείλει να προσκοµίσει στην
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.
Σε περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής των οφειλοµένων, ήτοι:
α) Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του µηνός της καταβολής των οφειλοµένων,
β) Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλοµένων,
γ) ∆ιαφωνία σχετικά µε το ύψος του οφειλόµενου 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 άλλης αξίωσης κατά του ∆ήµου.

ΑΡΘΡΟ 14
Απαγορεύεται ρητά, επί ποινή εκπτώσεως, η εκπροσώπηση του πλειοδότη από οποιονδήποτε τρίτο,
µερική ή ολική υπεκµίσθωση ή πρόσληψη συνεταίρου ή παραχώρηση της ολικής ή µερικής
εκµετάλλευσης και χρήσης του δικαιώµατος αυτού σε τρίτον.

ΑΡΘΡΟ 15
Γενικές ρυθµίσεις
Οποιοδήποτε ζήτηµα ερµηνείας της διακήρυξης ή άλλο ζήτηµα που προκύπτει κατά τη διενέργεια
της δηµοπρασίας, θα διευκρινίζεται και θα επιλύεται από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της
∆ηµοπρασίας.
Για ό,τι δεν αναφέρεται ή δεν προβλέπεται στη διακήρυξη αυτή, θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις
του Π.∆ 270/1981 (Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας
δηµοπρασιών δι΄εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων).

Για την επίλυση τυχόν διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν από την παρούσα διακήρυξη και
από την υλοποίηση της σύµβασης που θα ακολουθήσει, αρµόδια δικαστήρια ορίζονται τα
δικαστήρια των Αθηνών.
Για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται στην διακήρυξη αυτή θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) περί του καθορισµού των οργάνων διαδικασίας
και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση ή την εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων
και Κοινοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 16
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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή
την αρµόδια ∆ιοικητική 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 και
γ) 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 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται δια περιληπτικής διακηρύξεως του ∆ηµάρχου, που
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και θυροκολλείται και δηµοσιεύεται πέντε (5)
τουλάχιστον ηµέρες πριν την διενέργεια της δηµοπρασίας. Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δεν φέρει
αποτέλεσµα, µπορεί να γίνει µε απευθείας συµφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας διενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
προηγούµενη δηµοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 17
∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί, µε φροντίδα του ∆ηµάρχου, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από
τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος, στα τρία ΚΕΠ του ∆ήµου και θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα
www.kifissia.gr.
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων: Αντίγραφα της διακήρυξης χορηγούνται από το Τµήµα Ελέγχου &
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος (αρµόδια υπάλληλος: Γεωργία Μπαντελά, τηλ. 2132007669) µέχρι και
την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας της ∆ηµοπρασίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
9:00 έως 13:00.

ΑΡΘΡΟ 18
Κυρώσεις παράβασης των όρων της παρούσης
Η παράβαση ή αθέτηση κάποιου όρου της παρούσης διακηρύξεως ή η µη συµµόρφωση αυτού,
επάγεται υπέρ του ∆ήµου το δικαίωµα όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αθροιστικά ή διαζευκτικά:
α) επιβάλλει στον πλειοδότη πρόστιµο 200,00 € την ηµέρα,
β) κατά την διάρκεια της συµβάσεως να κηρύττει αυτόν έκπτωτο, οπότε και η κατατεθείσα εγγύηση
και κάθε άλλο ποσό που καταβλήθηκε στον ∆ήµο, να εκπίπτουν υπέρ του ∆ήµου,
γ) να ενεργεί επαναληπτικό πλειστηριασµό, η εκ του οποίου ζηµιά να καταλογίζεται σε βάρος του
πλειοδότη και του εγγυητή του και να εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως
δηµοσίων εσόδων.

ΑΡΘΡΟ 19
Ισχύουσες διατάξεις
Για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται στη διακήρυξη αυτή θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των Ν.
3463/2006 και Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν µέχρι σήµερα, καθώς και του Ν. 4412/2016.

Ο ∆ήµαρχος Κηφισιάς

Γιώργος Θ. Θωµάκος

