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ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΔΘΜΟΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΡΟΙΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΟΥΣ 

ΣΕ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΗΩΘΣ (ΟΤΚΗ) 
 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΘΣ 
Ζχοντασ υπόψθ:  

1. το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77) "Περί κακοριςμοφ των οργάνων, τθσ διαδικαςίασ και των 
όρων διενεργείασ δθμοπραςιϊν δι' εκποίθςιν ι εκμίςκωςιν πραγμάτων των διμων και 
κοινοτιτων" 

2. τθν οδθγία 2000/53/ΕΚ (18.9.2000) για τα οχιματα ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ, με τισ 
ιςχφουςεσ τροποποιιςεισ 

3. τον Ν. 2939/2001 «Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων 
προϊόντων – Κδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και 
άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλεσ διατάξεισ» 

4. Απόφαςθ Υπουργοφ ΠΕΧΩΔΕ (οικ. 105136, ΦΕΚ 907/Β’/2004) για τθ ςφςταςθ τθσ Ε.Δ.Ο.Ε. 
(Εναλλακτικι Διαχείριςθ Οχθμάτων Ελλάδοσ) 

5. Απ. Υπουργοφ ΠΕΧΩΔΕ αρ. οικ. 105136 (ΦΕΚ 907/Β/2004) για τθ ςφςταςθ τθσ Ε.Δ.Ο.Ε. 
(Εναλλακτικι Διαχείριςθ Οχθμάτων Ελλάδοσ) 

6. το Π.Δ. 116/2004 για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ οχθμάτων τζλουσ κφκλου ηωισ 
7. τον Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων»» 
8. Τον Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν 

κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν (ςφμφωνα με το άρκρ. 1 παρ. 1 εδ. 10, θ 
δθμοτικι αςτυνομία ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν ςτα 
εγκαταλελειμμζνα οχιματα 

9. τον Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – ‘Πρόγραμμα Καλλικράτθσ’» 

10. τον Ν. 4257/2014 «Θζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ ΟΤΑ» (άρκρ. 64) 
11. τθν υπ’ αρ. 33/2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Βόλβθσ (ΑΔΑ: ΩΧ78Ω9Ω-16Π)  
12. τθν υπ’ αρ. πρωτ. 2361/8.2.2019  Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ τθσ Επιτροπισ  
13. τθν υπ’ αρ. 32/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βόλβθσ (ΑΔΑ: 

6ΜΚΗΩ9Ω-526)  
 

Ρροκθρφςςει 
Δθμοπραςία πλειοδοτικι, φανερι και προφορικι για τθν εκποίθςθ του ςυνόλου των 
εγκαταλελειμμζνων Οχθμάτων που είναι ςτο Τζλοσ Κφκλου Ηωισ, που κα περιςυλλζγονται από 
νομίμωσ λειτουργοφςα και αδειοδοτθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ και ανακφκλωςθσ οχθμάτων – 
επίςθμο μζλοσ του δικτφου Ε.Δ.Ο.Ε., από ςθμεία εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου, με 
τελικό ςκοπό τθν παράδοςι τουσ ςε εγκεκριμζνο ςθμείο ςυλλογισ ΟΚΤΗ για τθν 
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αποςυναρμολόγθςθ και ανακφκλωςι τουσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ.23 του Π.Δ. 
116/2004 και για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
Άρκρο 1ο –Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 
Σφμφωνα με το Π.Δ. 116/2004, κάκε όχθμα που εγκαταλείπεται ςε δθμόςιουσ, δθμοτικοφσ ι 
κοινοτικοφσ δρόμουσ για μεγάλα χρονικά διαςτιματα (άρκρο 2, παρ. 2), χαρακτθρίηεται ωσ 
εγκαταλελειμμζνο. Ζνα εγκαταλελειμμζνο όχθμα που δεν ζχει αναηθτθκεί από τον ιδιοκτιτθ του 
εντόσ των χρονικϊν ορίων του Π.Δ. 116/2004 (άρκρο 9 παρ. 1), είναι όχθμα ςτο τζλοσ κφκλου 
ηωισ (Ο.Τ.Κ.Η.) και αποτελεί ςτερεό απόβλθτο (κατά τθν ζννοια του άρκρου 2, ςτοιχείο α, ΚΥΑ 
69728/824/1996, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 4, αρ. 2 Ν. 2939/2001). Σφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, το εγκαταλελειμμζνο όχθμα, που χαρακτθρίηεται ωσ ςτερεό απόβλθτο, εφόςον δεν 
αποςυρκεί από τον ιδιοκτιτθ του, περιζρχεται ςτθν κυριότθτα του οικείου Διμου και 
περιςυλλζγεται, προκειμζνου να ανακυκλωκεί και για το λόγο αυτό εκδίδεται πιςτοποιθτικό 
καταςτροφισ από τθν Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτικι Διαχείριςθ Οχθμάτων Ελλάδοσ), με ςκοπό τθν 
οριςτικι διαγραφι του και αποταξινόμθςθ. 
Άρκρο 2ο –Αντικείμενο τθσ δθμοπραςίασ 
Θ παροφςα διακιρυξθ αφορά ςτθν ανάδειξθ εταιρείασ, θ οποία κα πλειοδοτιςει ςτθν παροφςα 
δθμοπραςία και κα περιςυλλζγει με δικά τθσ μζςα (γερανό ι φορτθγό) και προςωπικό εκείνα τα 
εγκαταλελειμμζνα οχιματα που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ Ο.Τ.Κ.Η. εντόσ των διοικθτικϊν ορίων 
του Διμου Βόλβθσ και εν ςυνεχεία κα τα οδθγεί ςε περαιτζρω επεξεργαςία, αξιοποίθςθ, 
τεμαχιςμό και τελικι διάκεςθ και ανακφκλωςθ και για τα οποία ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία 
που προβλζπεται βάςει του Π.Δ. 116/2004 και δεν ζχει εντοπιςτεί ο κάτοχόσ τουσ. Το ζργο αυτό 
αποβλζπει ςτθν πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων από τα οχιματα, ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ, 
ανακφκλωςθ και περαιτζρω αξιοποίθςθ των Ο.Τ.Κ.Η. και των καταςκευαςτικϊν τουσ ςτοιχείων. 
Παράλλθλα επιτυγχάνεται θ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των προσ διάκεςθ αποβλιτων. Απϊτεροσ 
ςκοπόσ είναι θ αςφάλεια και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν, θ εξαςφάλιςθ κζςεων 
ςτάκμευςθσ ςτο Διμο Βόλβθσ και θ εν γζνει προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και του 
περιβάλλοντοσ. 
Άρκρο 3ο – Τόποσ και χρόνοσ διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ 
Θ Δθμοπραςία κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 
Βόλβθσ (άνωκεν ΚΑΠΘ), Δ/νςθ: Σταυρόσ, τθν 26θ Μαρτίου, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11:00 π.μ. με 
11:30 π.μ., ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του άρκρου 1 του Π.Δ. 270/81. 
Άρκρο 4ο – Ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ 
Ελάχιςτο όριο τθσ πρϊτθσ προςφοράσ ορίηεται: 

1. Εγκαταλειμμζνα οχιματα (O.T.K.Z. EIX): 150 € / όχθμα 
2. Εγκαταλειμμζνα οχιματα (O.T.K.Z. τρζϊλερ): 50 € / όχθμα 

Προςφορζσ μικρότερεσ του παραπάνω ποςοφ δεν κα γίνουν αποδεκτζσ από τθν Επιτροπι 
Διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ.  
Ρροςφορζσ υποβάλλονται ταυτόχρονα και ενιαία και για τισ τρεισ κατθγορίεσ εκποιοφμενων 
πραγμάτων και δεν κα γίνονται δεκτζσ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ επιμζρουσ προςφορζσ. 
Θ εκάςτθ πλειοδοτοφςα προςφορά κα πρζπει να διαφζρει από τθν προθγοφμενθ κατά 
τουλάχιςτον #πζντε (5,00) €# και κα αφορά ζςτω ςε μία από τισ ανωτζρω κατθγορίεσ. 
Άρκρο 5ο – Εγγυθτισ 
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ κα 
υπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και ζτςι κακίςταται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον 
υπεφκυνοσ με αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
Άρκρο 6ο – Προι και Υποχρεϊςεισ 
6.1. Θ αρμόδια Υπθρεςία του Διμου κα εντοπίηει και κα καταγράφει τα χαρακτθριηόμενα ωσ 
«εγκαταλειμμζνα οχιματα» ι «οχιματα ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ», ςφμφωνα με το ΠΔ 
116/2004, τα οποία βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Βόλβθσ. 
6.2. Θ αρμόδια Υπθρεςία του Διμου κα προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, όπωσ 
αυτζσ προβλζπονται ςτο άρκρο 9 παρ. 1-3 του Π.Δ. 116/2004, οφτωσ ϊςτε τα χαρακτθριηόμενα 
ωσ «εγκαταλειμμζνα οχιματα» να περιζρχονται ςτθν κατοχι του Διμου ωσ οχιματα τζλουσ 
κφκλου ηωισ, μετά τθν παρζλευςθ των απαιτοφμενων προκεςμιϊν. 
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6.3. Θ αρμόδια Υπθρεςία του Διμου κα υποδεικνφει τα εγκαταλελειμμζνα οχιματα προσ 
απομάκρυνςθ, κα επιβλζπει τισ διαδικαςίεσ παράδοςθσ των οχθμάτων και κα εκδίδει εισ 
διπλοφν τα απαραίτθτα παραςτατικά (πρακτικά παράδοςθσ – παραλαβισ οχθμάτων). 
6.4. Τα ανωτζρω παραςτατικά κα περιζχουν τα παρακάτω ςτοιχεία: α) χρόνοσ και τόποσ 
παράδοςθσ (οδόσ, αρικμόσ), β) ςτοιχεία οχιματοσ: είδοσ (ΕΙΧ, τρζϊλερ), μάρκα του οχιματοσ 
(εργοςτάςιο καταςκευισ), μοντζλο, χρϊμα, τυχόν αρικμό πινακίδων, οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο 
ικανό να διευκολφνει τον εντοπιςμό του ΟΤΚΗ, γ) περιγραφι τθσ κατάςταςθσ του οχιματοσ, δ) 
ςτοιχεία του γερανοφ ι φορτθγοφ και του οδθγοφ τθσ αναδόχου εταιρείασ. 
6.5. Τα παραςτατικά, αφοφ ςυμπλθρωκοφν από τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ, υπογράφονται και 
ςφραγίηονται από τον εκπρόςωπο του Διμου και τον οδθγό τθσ αναδόχου εταιρείασ. Στθ 
ςυνζχεια. θ ανάδοχοσ εταιρεία εκδίδει τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 8 του Π.Δ. 116/2004 
Βεβαίωςθ Ραραλαβισ οχιματοσ και ζνα αντίγραφο κοινοποιείται απαραιτιτωσ ςτθν αρμόδια 
υπθρεςία του Διμου εντόσ αποκλειςτικοφ χρονικοφ διαςτιματοσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από 
τθν παράδοςθ του οχιματοσ. 
6.6. Θ ανάδοχοσ εταιρεία δεν ζχει δικαίωμα να αρνθκεί να μεταφζρει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 
οχιματα που υποδεικνφει ο Διμοσ ωσ ΟΤΚΗ, ανεξαρτιτωσ αρικμοφ. Θ ςυλλογι και μεταφορά 
των εγκαταλελειμμζνων οχθμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ διενεργείται με δικά τθσ 
μζςα (με γερανό ι φορτθγό) και χωρίσ μεταφόρτωςθ από χϊρο προςωρινισ εναπόκεςθσ 
οχθμάτων του Διμου. 
6.7. Ουδεμία ευκφνθ αναλαμβάνει ο Διμοσ ζναντι του ιδιοκτιτου του ΟΤΚΗ για οποιαδιποτε 
ηθμία ικελε προκφψει ςτο όχθμα κατά τθν αποκομιδι – μεταφορά και εκφόρτωςθ (ενδεικτικϊσ 
αναφερομζνων των παρακάτω: ατφχθμα, υλικζσ ηθμιζσ ςε παρακείμενα οχιματα, τραυματιςμόσ 
ι κανάτωςθ προςϊπου κλπ.), οφτε και για τυχόν ηθμίεσ ι απϊλειεσ εξαρτθμάτων του κατά τθν 
διάρκεια τθσ παραμονισ του ςτο χϊρο προςωρινισ αποκικευςθσ τθσ αναδόχου εταιρείασ. 
6.8. Θ ςυλλογι, θ μεταφορά και θ φφλαξθ των ΟΤΚΗ (που βρίςκονται εντόσ των ορίων του 
Διμου) κα πραγματοποιείται με μεταφορικά μζςα που διακζτει για το ςκοπό αυτό ο ζτεροσ των 
ςυμβαλλομζνων και με δικζσ του δαπάνεσ. Θ δαπάνθ αποκομιδισ, μεταφοράσ και φφλαξθσ κα 
βαρφνει αποκλειςτικά τθν ανάδοχο εταιρεία ανακφκλωςθσ οχθμάτων τζλουσ κφκλου ηωισ. 
6.9. Θ εταιρεία υποχρεοφται να διαχειρίηεται τα ΟΤΚΗ από τθ ςτιγμι τθσ ςυλλογισ ι/και 
παραλαβισ τουσ από το Διμο και, μετά τθν παρζλευςθ των απαιτοφμενων χρονικϊν προκεςμιϊν 
(τα φυλάςςει ςε δικό τθσ αςφαλι χϊρο για διάςτθμα τουλάχιςτον δζκα – 10 – θμερϊν) να 
εκδϊςει το προβλεπόμενο Ριςτοποιθτικό Καταςτροφισ του Οχιματοσ, για λογαριαςμό του 
Διμου, από τθν Ε.Δ.Ο.Ε. και ενθμερϊνοντασ ταυτόχρονα τισ αρμόδιεσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 
Εφόςον πρόκειται για όχθμα με άδεια και πινακίδεσ κυκλοφορίασ, αυτζσ κατατίκενται από τθν 
εταιρεία ςτθν αρμόδια υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ οικείασ Περιφζρειασ. 
6.10. Θ περιςυλλογι των εγκαταλελειμμζνων οχθμάτων κα γίνεται μζςα ςε ςαράντα οκτϊ (48) 
ϊρεσ από τθν ειδοποίθςθ του Διμου (ζγγραφθ ι τθλεφωνικι), με τθ χριςθ ενόσ (1) γερανοφ ι 
φορτθγοφ (ΦΙΧ μεταφοράσ οχθμάτων) τθσ αναδόχου εταιρείασ. Θ περιςυλλογι μπορεί να 
ακυρωκεί και από τα δφο μζρθ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, όπωσ είναι οι απεργίεσ, οι κεομθνίεσ, 
οι φυςικζσ καταςτροφζσ κ.ά., υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα υπάρχει ζγκαιρθ ενθμζρωςθ 
τουλάχιςτον μία(1) θμζρα πριν τθν προγραμματιςμζνθ περιςυλλογι. 
6.11. Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ φφλαξθσ, είτε ςε χϊρο τθσ αναδόχου εταιρείασ είτε εναλλακτικά 
ςε χϊρο προςωρινισ αποκικευςθσ οχθμάτων τζλουσ κφκλου ηωισ του Διμου, το όχθμα 
αναηθτθκεί από τον ιδιοκτιτθ του, τότε παραδίδεται ςε αυτόν, αφοφ προθγουμζνωσ καταβάλλει 
τθν δαπάνθ απομάκρυνςθσ και αποκικευςθσ που ανζρχεται ςτο ποςό των: 

1. Εγκαταλειμμζνα οχιματα (EIX): 70€ ςτο Διμο και 70€ ςτθν εταιρία. 
2. Εγκαταλειμμζνα οχιματα (τρζϊλερ): 20€ ςτο Διμο και 20€ ςτθν εταιρία. 

Μετά τθν παρζλευςθ του νόμιμου χρονικοφ διαςτιματοσ, τα οχιματα προωκοφνται για τθ 
διαδικαςία τθσ ανακφκλωςθσ. 
6.12. Θ εξόφλθςθ του τιμιματοσ τθσ εκποίθςθσ των υλικϊν κα γίνεται από τθν ανάδοχο εταιρεία 
ςτο Ταμείο του Διμου, εντόσ των δεκαπζντε (15) πρϊτων θμερϊν του κάκε μινα, με βάςθ τον 
αρικμό των οχθμάτων που απομακρφνκθκαν κατά τθ διάρκεια του προθγοφμενου μινα, 
εξαιρουμζνων των οχθμάτων που επιςτρζφονται ςτουσ ιδιοκτιτεσ τουσ. Για τθν πϊλθςθ των 
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οχθμάτων κα κόβεται παραςτατικό από το Διμο. Για τα οχιματα που επιςτρζφονται ςτουσ 
ιδιοκτιτεσ, θ ανάδοχοσ εταιρεία οφείλει να προςκομίηει ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου 
αντίγραφο τθσ διλωςθσ παραλαβισ οχιματοσ από τον ιδιοκτιτθ εντόσ των πζντε (5) πρϊτων 
θμερϊν του επομζνου μινα τθσ παραλαβισ. 
6.13. Θ ανάδοχοσ εταιρεία Ανακφκλωςθσ Οχθμάτων κα διαςφαλίηει ςε κάκε περίπτωςθ ότι όλα 
τα υλικά, τα οποία εξάγονται από τα ΟΤΚΗ ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του Παραρτιματοσ Ι 
του Π.Δ. 116/2004, είτε κα επαναχρθςιμοποιοφνται είτε κα ανακυκλϊνονται / ανακτϊνται από 
εξουςιοδοτθμζνα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ υφίςτανται 
τζτοια ςυςτιματα, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. 
6.14. Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να ςυνεργαςτεί εντόσ τθσ διοικθτικισ του περιφζρειασ και 
να ανακζτει τισ εργαςίεσ ςυλλογισ, μεταφοράσ, παράδοςθσ και επεξεργαςίασ των Ο.Τ.Κ.Η. ςε 
οποιοδιποτε άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυνεργάηεται ι κα ςυνεργαςτεί ςτο μζλλον με 
τθν Ε.Δ.Ο.Ε. και πλθροί τισ προχποκζςεισ των άρκρων 9 και 10 του Π.Δ. 116/2004. 
Άρκρο 7ο – Χρονικι διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ του Διμου και τθσ εταιρείασ ορίηεται ςε δφο (2) 
ζτθ από τθν υπογραφι τθσ. 
Άρκρο 8ο – Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν οι εταιρείεσ – κζντρα επεξεργαςίασ Ο.Τ.Κ.Η. που 
είναι επίςθμα μζλθ του δικτφου τθσ Ε.Δ.Ο.Ε. και μποροφν να εγγυθκοφν τθν πλιρθ και ακϊλυτθ 
εκπλιρωςθ των ειδικότερων όρων που περιγράφονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
Άρκρο 9ο – Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία απαιτείται να κατακζςει, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςε 
κλειςτό φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
1. Επικυρωμζνο αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ μζλουσ τθσ Ε.Δ.Ο.Ε. και Πιςτοποίθςθ ISO 9001 και 
14001. 
2. Αντίγραφο τθσ Άδειασ Λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 
3. Αντίγραφο βεβαίωςθσ απόδοςθσ ΑΦΜ. 
4. Επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ άδειασ ςυλλογισ και μεταφοράσ ςτερεϊν μθ επικινδφνων 
αποβλιτων ι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό και νομίμωσ 
αδειοδοτθμζνθσ εταιρείασ για τθ μεταφορά ςτερεϊν μθ επικινδφνων αποβλιτων (άρκρο 10 παρ. 
2 ΠΔ 116/2004). 
5. Αντίγραφο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ςε ιςχφ για τουλάχιςτον ζνα Γερανό ι Φορτθγό ΙΧ, του 
οποίου θ άδεια κυκλοφορίασ να αναγράφει ότι επιτρζπεται θ μεταφορά αυτοκινιτων, τα οποία 
κα χρθςιμοποιεί θ εταιρεία  (ι θ ςυμβεβλθμζνθ με αυτι, εφόςον θ ίδια δεν διακζτει άδεια 
ςυλλογισ ςτερεϊν μθ επικινδφνων αποβλιτων) για τθν περιςυλλογι των οχθμάτων (εάν αυτά 
λιξουν κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα προςκομιςτοφν υποχρεωτικϊσ ςτθν Υπθρεςία 
αντίγραφα των ανανεωκζντων αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων).  
6. Υπεφκυνθ διλωςθ (του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986) του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, 
κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, όπου να αναγράφει ότι: 
-ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και αποδζχεται αυτοφσ πλιρωσ και 
ανεπιφφλακτα. 
-δεν υπιρξε ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ, το οποίο θ Ανακζτουςα Αρχι 
δφναται να διαπιςτϊςει με οποιοδιποτε τρόπο. 
-δεν είναι ζνοχοσ ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που του ηθτοφνται με τθν 
παροφςα. 
- δεν ζχει αποκλειςτεί κατά το παρελκόν από παρόμοιουσ διαγωνιςμοφσ Ο.Τ.Α. 
7. Υπεφκυνθ Διλωςθ από φυςικό ι νομικό πρόςωπο για αποδοχι οριςμοφ του ωσ αξιόχρεου 
εγγυθτι, με τα πλιρθ προςδιοριςτικά ςτοιχεία του και το ΑΦΜ του. 
8. Αντίγραφο του καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ, από το οποίο να προκφπτει ο νόμιμοσ 
εκπρόςωπόσ τθσ, κακϊσ και επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ του ταυτότθτασ. 
Εφόςον οι ενδιαφερόμενοι ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό όχι με το νόμιμο εκπρόςωπο βάςει 
καταςτατικοφ, αλλά με εκπροςϊπουσ τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά, βεβαίωςθ 
εκπροςϊπθςθσ, βεβαιωμζνου του γνιςιου τθσ υπογραφισ του εκπροςωπουμζνου από αρμόδια 
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δικαςτικι ι διοικθτικι Αρχι ι ςυμβολαιογράφο, ι από όπου προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. 
9. Για ανϊνυμεσ εταιρίεσ, αυτόσ που κα κατακζςει τθν προςφορά, εκτόσ τθσ ταυτότθτάσ του και 
τθσ βεβαίωςθσ εκπροςϊπθςθσ μετά του γνθςίου υπογραφισ (ςτθν περίπτωςθ εκπροςϊπθςθσ 
από τρίτο άτομο πλθν του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ), κα προςκομίςει πρακτικό του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ, όπου κα εγκρίνεται θ ςυμμετοχι αυτϊν ςτο 
ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό και όπου κα ορίηεται ότι εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ ι του 
ςυνεταιριςμοφ για να παραδϊςει τθν προςφορά είναι ο κατακζτων αυτι (Οι εταιρείεσ 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και οι ομόρρυκμεσ-ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ-εταιρείεσ περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ εκπροςωποφνται από το διαχειριςτι τουσ ι από άλλο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο 
πρόςωπο). 
10. Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ του ςυμμετζχοντα και του εγγυθτι του (φορολογικι 
ενθμερότθτα). 
11. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ςυμμετζχοντα και του εγγυθτι του 
(αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 
12. Βεβαίωςθ τθσ Ταμειακισ Υπθρεςίασ του Διμου μασ του ςυμμετζχοντα και του εγγυθτι του 
ότι δεν ζχουν λθξιπρόκεςμεσ βεβαιωμζνεσ οφειλζσ προσ το Διμο (δθμοτικι ενθμερότθτα). 
13. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ορίηεται το ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) επί του 
ελαχίςτου ορίου πρϊτθσ προςφοράσ 

Α) Εγκαταλειμμζνα οχιματα (O.T.K.Z. EIX): 150 € / όχθμα 
Μερικι αξία (επί ενδεικτικοφ αρικμοφ 10 οχθμάτων)………… 1.500,00 € 

Β) Εγκαταλειμμζνα οχιματα (O.T.K.Z. τρζϊλερ): 50 € / όχθμα 
Μερικι αξία (επί ενδεικτικοφ αρικμοφ 1 οχιματοσ)…………     50,00 € 
ΕΚΤΙΜΘΤΕΑ ΑΞΙΑ :                                                                          1.550,00 €, 
 θ οποία κακορίηεται ςε # 1.550,00 Χ 10% = # 155,00 € #. 
Κανείσ δεν γίνεται δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία εάν δεν προςκομίςει, για τθ ςυμμετοχι του ςε αυτι, 
ωσ εγγφθςθ, ςτθν Επιτροπι διενεργείασ τθσ δθμοπραςίασ, γραμμάτιο ςυςτάςεωσ 
παρακατακικθσ του Ταμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι 
αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι βεβαίωςθ του Ταμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων περί 
παρακατακζςεωσ ςε αυτό από αυτόν που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτθ δθμοπραςία, ι άλλου ο 
οποίοσ ενεργεί για λογαριαςμό του διαγωνιηομζνου, ομολογιϊν Δθμοςίου, Τραπζηθσ, ι 
Οργανιςμοφ κοινισ ωφελείασ, που αναγνωρίηεται για εγγυοδοςίεσ, ποςό ίςο προσ το ζνα δζκατο 
(1/10) του οριηόμενου ελάχιςτου ορίου πρϊτθσ προςφοράσ τθσ διακιρυξθσ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα ζχει ιςχφ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν και κα επιςτραφεί ςτουσ 
αποτυχόντεσ μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται, 
εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ ςε αυτόν τθσ κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ τθσ 
δθμοπραςίασ και κατά τθν ταυτόχρονθ υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, να αντικαταςτιςει τθν 
εγγυθτικι ςυμμετοχισ με άλλθ καλισ εκτζλεςθσ, με ιςχφ τουλάχιςτον εικοςιοκτϊ (28) μθνϊν, 
ποςοφ 10% επί τθσ τελικισ τιμισ τθσ δθμοπραςίασ και που να καλφπτει και τα δφο (2) 
ςυμβατικά ζτθ, άλλωσ ακυρϊνεται το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ υπζρ αυτοφ και 
κατακυρϊνεται υπζρ του επομζνου πλειοδοτιςαντοσ ςε αυτιν. 
Όλα ανεξαρτιτωσ τα ζγγραφα που κα κατατεκοφν οφείλουν να είναι ςε ιςχφ κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα, ςφμφωνα με το 
άρκρ. 11 του Ν. 2690/99 και οι ηθτοφμενεσ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ κα πρζπει να ζχουν κεωρθμζνο 
το γνιςιο τθσ υπογραφισ. Θ φορολογικι ενθμερότθτα κα πρζπει να είναι πρωτότυπθ ι 
κεωρθμζνθ κατά τισ διατάξεισ του νόμου. 
Εφόςον οι νόμιμοι εκπρόςωποι των νομικϊν προςϊπων ςυμμετζχουν ςτθ δθμοπραςία με 
αντιπροςϊπουσ, απαιτείται θ προςκόμιςθ παραςτατικοφ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ιτοι 
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο (εκτόσ από τθν περίπτωςθ των Α.Ε., όπου οι εκπρόςωποι 
ορίηονται από το Δ.Σ. αυτισ). 
Άρκρο 10ο – Διαδικαςία διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ 
1. Θ δθμοπραςία είναι πλειοδοτικι, φανερι και προφορικι και διεξάγεται κατά τθν κακοριςμζνθ 
θμζρα και ϊρα από τθν Επιτροπι Δθμοπραςιϊν. Θ δθμοπραςία μπορεί να ςυνεχιςτεί και μετά 
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τθν οριηόμενθ ςτθ διακιρυξθ ϊρα, εφόςον εξακολουκοφν χωρίσ διακοπι οι προςφορζσ. Αν 
κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ςτθν Επιτροπι, πριν τθν 
ζναρξθ του διαγωνιςμοφ, παρουςιάηοντασ και το αντίςτοιχο νόμιμο πλθρεξοφςιο ζγγραφο, 
άλλωσ κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό. 
2. Θ Επιτροπι δθμοπραςίασ παραλαμβάνει τα δικαιολογθτικά, τα οποία κα πρζπει να βρίςκονται 
ςε φάκελο, ςτο εξϊφυλλο του οποίου κα αναγράφεται ευκρινϊσ το όνομα του 
ςυμμετζχοντοσ/επωνυμία εταιρίασ και καταχωρεί ςτο πρακτικό διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ 
τουσ ενδιαφερόμενουσ, κατά ςειρά προςζλευςθσ. 
3. Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι ελζγχει τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν. Θ τυχόν απόφαςθ τθσ 
Επιτροπισ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερόμενου να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία, ωσ μθ 
πλθροφντοσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, αναγράφεται ςτα πρακτικά. 
4. Ακολοφκωσ, δζχεται προφορικά οικονομικζσ προςφορζσ μόνον από εκείνουσ που ζχουν 
υποβάλλει νομίμωσ όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για 
τον πλειοδότθ, θ δζςμευςθ δζ αυτι μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρϊτο ςτουσ ακολοφκουσ και 
επιβαρφνει οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ. 
5. Μετά τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ, το πρακτικό διενζργειασ του διαγωνιςμοφ υπογράφεται από 
τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, τον τελευταίο πλειοδότθ και τον εγγυθτι του. 
6. Αν ο πλειοδότθσ αρνθκεί να υπογράψει τα πρακτικά ,καλείται από τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ 
εγγράφωσ να ςυμμορφωκεί εντόσ προκεςμίασ ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν. 
7. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία, ο διαγωνιςμόσ επαναλαμβάνεται ςε βάροσ του 
αναδειχκζντοσ πλειοδότθ και του εγγυθτι αυτοφ, με ελάχιςτο όριο προςφοράσ το επ’ ονόματί 
του κατακυρωκζν ποςό και καταπίπτει ςε βάροσ του θ κατατεκείςα εγγφθςθ ςυμμετοχισ. 
8. Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα προσ αποηθμίωςθ από τθ μθ ζγκριςθ των 
πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από το αρμόδιο όργανο του διμου ι τθσ διοικθτικισ αρχισ που ζχει 
αντίςτοιχθ αρμοδιότθτα. 
Άρκρο 11ο – Ενςτάςεισ 
Οι επί τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ενςτάςεισ κατατίκενται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ τθσ 
δθμοπραςίασ μζχρι τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 
και μόνο από εκείνουσ που ςυμμετείχαν ςτο διαγωνιςμό ι αποκλείςτθκαν από αυτόν ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ του και για λόγουσ που ανακφπτουν κατά το αντίςτοιχο 
ςτάδιο, ςτθν αρμόδια για τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ υπθρεςία. 
Οι ενςτάςεισ πρωτοκολλοφνται και διαβιβάηονται αυκθμερόν ςτθ διενεργιςαςα το διαγωνιςμό 
Επιτροπι. 
Άρκρο 12ο –Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ – υπογραφι ςφμβαςθσ 
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ 
κοινοποίθςθσ, με αποδεικτικό παραλαβισ, τθσ απόφαςθσ του αρμόδιου οργάνου του Διμου 
περί κατακφρωςθσ ι ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, να προςζλκει, μετά του 
εγγυθτι του, για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ θ κατατεκείςα εγγφθςθ 
καταπίπτει υπζρ του Διμου. Από τθ λιξθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ, θ ςφμβαςθ κεωρείται 
οριςτικϊσ καταρτιςκείςα. 
Άρκρο 13ο – Ζκπτωςθ πλειοδότθ 
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, όταν:  
- δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζςα ςτθν προκακοριςμζνθ προκεςμία. 
- αρνθκεί να υπογράψει τθ ςφμβαςθ. 
Άρκρο 14ο – Εξόφλθςθ τιμιματοσ εκποίθςθσ 
Ο πλειοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει, χωρίσ καμία περαιτζρω όχλθςθ από το Διμο, το 
ςυμφωνθμζνο και αναγραφόμενο ςτθ ςφμβαςθ ποςό για κάκε παραδοτζο ΟΤΚΗ, από τθν 
υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ, εντόσ των δεκαπζντε (15) πρϊτων θμερϊν κάκε μινα, με βάςθ τον 
αρικμό των οχθμάτων που απομακρφνκθκαν κατά τθ διάρκεια του προθγοφμενου μινα, 
εξαιρουμζνων των οχθμάτων που επιςτρζφονται ςτουσ ιδιοκτιτεσ. Αυτό αποδεικνφεται από 
τθν εταιρία με αντίγραφο διλωςθσ παραλαβισ οχιματοσ από τον ιδιοκτιτθ, που θ εταιρία 
οφείλει να προςκομίςει ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου. 
Σε περίπτωςθ μθ προςικουςασ καταβολισ των οφειλομζνων, ιτοι: 
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1. Άνευ προειδοποιιςεωσ κακυςτζρθςθ πζραν του εικοςαθμζρου τθσ καταβολισ των 
οφειλομζνων, 2. Αδικαιολόγθτθ άρνθςθ καταβολισ των οφειλομζνων, 3. Διαφωνία ςχετικά με το 
φψουσ του οφειλομζνου ποςοφ ανά μινα, με αποτζλεςμα τθ μθ καταβολι των οφειλομζνων, ο 
πλειοδότθσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδικαίωσ, από τθν θμζρα τθσ 
επιδόςεωσ ςε αυτόν του ςχετικοφ εγγράφου, χωρίσ αυτόσ να δικαιοφται καμίασ μορφισ 
αποηθμίωςθ ι τυχόν να δφναται να άρει οποιαδιποτε αξίωςθ κατά του Διμου. Μετά τθν κιρυξθ 
του πλειοδότθ εκπτϊτου, θ κατατεκειμζνθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα 
καταπίπτει υπζρ του Διμου, ωσ ποινικι ριτρα. 
Άρκρο 15ο – Επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ 
Θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται οίκοκεν από το Διμαρχο εάν δεν παρουςιάςκθκε κατ' αυτιν 
πλειοδότθσ, ιτοι: 1. Εάν ουδείσ εμφανιςκεί, 2. Εάν ουδείσ από τουσ εμφανιςκζντεσ κατακζςει το 
ςφνολο των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, ϊςτε κανείσ να μθν περάςει ςτο δεφτερο ςτάδιο 
τθσ δθμοπραςίασ, ιτοι ςτθν πλειοδοτικι διαδικαςία. 
Θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάςεωσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, όταν: α) το 
αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι ι το Δθμοτικό Συμβοφλιο ι τθν 
αρμόδια διοικθτικι αρχι, λόγω αςφμφορου του επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ 
διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ, β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ 
πλειοδότθσ και ο εγγυθτισ του αρνοφνται να υπογράψουν τα πρακτικά ι τθ ςφμβαςθ και επίςθσ 
όταν, μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του αποτελζςματοσ τθσ 
δθμοπραςίασ αποφάςεωσ, δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ (β) θ δθμοπραςία, επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου 
πλειοδότθ και του εγγυθτι αυτοφ, ωσ ελάχιςτον δζ όριο προςφοράσ ορίηεται το επ' ονόματι 
τοφτου κατακυρωκζν ποςόν, δυνάμενο να μειωκεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 
Θ επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του Δθμάρχου, 
αναφερομζνθσ ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιευομζνθσ πζντε (5) τουλάχιςτον 
θμζρεσ προ τθσ θμζρασ τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δζ ςφμφωνα με τα όςα 
αναφζρκθκαν. Θ επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται με βάςθ τθ δοκείςα τελευταία 
προςφορά κατά τθν προθγοφμενθ δθμοπραςία. 
Άρκρο 16ο – Ζξοδα & Δαπάνεσ – Εφαρμοςτζο Δίκαιο   
Ο πλειοδότθσ βαρφνεται κάκε τυχόν δικαςτικι ι άλλθ δαπάνθ που κα προκφψει από τθν 
ζκπτωςι του ι τθ διεξαγωγι δίκθσ ι τθν αναγκαςτικι εκτζλεςθ, ςε ςχζςθ με τθν παροφςα 
διακιρυξθ. Τα κακ’ φλθν και κατά τόπον δικαςτιρια είναι αρμόδια να δικάςουν οποιαδιποτε 
διαφορά ι διζνεξθ προκφψει μεταξφ του Διμου Βόλβθσ και πλειοδότθ ςχετικά με τθ διενζργεια 
τθσ δθμοπραςίασ και τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το ελλθνικό δίκαιο είναι το εφαρμοςτζο 
δίκαιο ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τθν υπογραφομζνθ ςφμβαςθ. 
Άρκρο 17ο – Δθμοςίευςθ Διακιρυξθσ 
Θ διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί, με φροντίδα του Δθμάρχου, τουλάχιςτον δζκα (10) πλιρεισ θμζρεσ 
πριν από τθ διενζργεια αυτισ, με τοιχοκόλλθςθ αντιγράφου αυτισ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων 
του κεντρικοφ δθμοτικοφ καταςτιματοσ, κακϊσ και των περιφερειακϊν ανά Δ.Ε. δθμοτικϊν 
καταςτθμάτων. Επιπλζον, το πλιρεσ κείμενο αυτισ κα αναρτθκεί και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα 
του Διμου Βόλβθσ, www.dimosvolvis.gr.  
Άρκρο 18ο –Ρλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων 
Πλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία  παρζχονται από το Τμιμα Εςόδων και Διαχείριςθσ Δθμοτικισ 
Περιουςίασ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ,  κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ, Δ/νςθ: Σταυρόσ, τθλ. 2397330231. Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ μπορεί να εκτυπϊςει 
κάκε ενδιαφερόμενοσ από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Βόλβθσ: www.dimosvolvis.gr. 
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