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ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ:  30/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 18ε ηνπ κελόο 
Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 12:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηελ αξηζκ. 2549 θαη από 14.02.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. 
Καξβέια Παλαγηώηε / Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζηνπο θ.θ. Δπηθεθαιείο ησλ 
Γεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ πνπ είραλ ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε 
από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-
2019 θαη ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη 
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο), Βνπγηνύθαο 
Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία, Κνληνγόλεο Πεξηθιήο, 

Καλάθεο Ζιίαο, (Μέιε). 
   

ΑΠΟΝΣΔ  
(Οπδείο)  

 
     Γελ παξίζηαληαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ν Δπηθεθαιήο ηεο 2εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Βξεηηάθνο Γεκήηξηνο, θαζώο θαη ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο 
Μεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
 

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 
ΠΑΡΟΝΣΔ: Υώξαο, Μεηαμάδαο.       ΑΠΟΝΣΔ: Οπδείο. 

 
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Αλαζηαζόπνπινο Γεώξγηνο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΘΔΜΑΣΟ 
Πεξί θαηαξηηζκνύ ηωλ όξωλ δηαθήξπμεο πιεηνδνηηθνύ Γηαγωληζκνύ γηα ηελ 

παξάδνζε – εθπνίεζε Ορεκάηωλ Σέινπο Κύθινπ Εωήο (Ο.Σ.Κ.Ε.)  

ζε εγθεθξηκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα ζπιινγήο ηνπο 
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     Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε όηη πθίζηαηαη λόκηκε 
απαξηία θαζόηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο: επηά (7) θαη απόληεο: 
κεδέλ (0), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Πεξί θαηαξηηζκνύ ηωλ όξωλ δηαθήξπμεο 
πιεηνδνηηθνύ Γηαγωληζκνύ γηα ηελ παξάδνζε – εθπνίεζε Ορεκάηωλ Σέινπο Κύθινπ 
Εωήο (Ο.Σ.Κ.Ε.) ζε εγθεθξηκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα ζπιινγήο ηνπο». 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 2383/12-02-
2020 εηζήγεζε ηεο θαο Πξντζηακέλεο ηεο Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 
ΜΔΡΗΜΝΑ ηνπ Γήκνπ καο κε ζέκα ηε ιήςε απόθαζεο γηα θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο 
πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ παξάδνζε – εθπνίεζε  Ορεκάησλ Σέινπο Κύθινπ Εσήο 
(Ο.Σ.Κ.Ε.) ζε εγθεθξηκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα ζπιινγήο ηνπο, ζπλερίδνληαο ε εηζήγεζε έρεη 
σο εμήο:    
«Έρνληαο ππφςε: 
1.Τν επηζπλαπηφκελν ζρέδην δηαθήξπμεο πεξί πιεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ παξάδνζε – 
εθπνίεζε  Ορεκάησλ Τέινπο Κχθινπ Εσήο (Ο.Τ.Κ.Ε.) ζε εγθεθξηκέλν ζπιινγηθφ ζχζηεκα 
ζπιινγήο ηνπο.  
2.Τελ 216/2019 θαη κε ΑΓΑ: ΨΨΓΓΨ1Β-9Α1 απφθαζε ηνπ  Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ 
Πχινπ-Νέζηνξνο, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο πεξηζπιινγήο 
εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ (εθπνίεζεο θηλεηψλ πξαγκάησλ).  
3.Τηο απνθάζεηο 217/2019 θαη κε ΑΓΑ: ΧΜΜΓΨ1Β-ΦΧ2 ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ 
θαη 17060/12-11-2019 θαη κε ΑΓΑ: 6ΟΒΦΨ1Β-9ΑΑ ηνπ Γεκάξρνπ, γηα ηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο 
θαηακέηξεζεο θαη εθηίκεζεο εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ. 
4.Τελ 215/2019 θαη κε ΑΓΑ: ΨΘΑΦΨ1Β-21Θ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ 
Πχινπ-Νέζηνξνο, γηα ηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ εθπνηήζεσο, αγνξάο, 
εθκηζζψζεσο & κηζζψζεσο θηλεηψλ θαη αθίλεησλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ. 
5.Τελ κε ΑΠ 1402/29-1-2020 έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαηακέηξεζεο θαη εθηίκεζεο 
εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ.  
6.Τνλ Ν. 2939/2001 «Σπζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 
πξντφλησλ – ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Σπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 
πξντφλησλ (ΔΟΔΓΣΑΠ) θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
7.Τν Π.Γ. 116/2004, γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ δσήο.  
8.Τελ Απφθαζε Υπνπξγνχ ΠΔΦΨΓΔ (νηθ. 105136, ΦΔΚ 907/Β’/2004) γηα ηελ ζχζηαζε ηεο 
Δ.Γ.Ο.Δ. 
9.Τνλ Ν. 3463/2006, "Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο".  
10.Τνλ Ν. 3861/2010, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα».  
11.Τνλ Ν. 3852/2010, «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ζπγθεθξηκέλα «Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 ζα θαηαξηίζεη ηνπο φξνπο, ζα ζπληάμεη ηε 
δηαθήξπμε θαη ζα θαηαθπξψζεη ηε δεκνπξαζία.» 
12.Τν Π.Γ. 270/1981 (ΦΔΚ Α' 77) "Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 
φξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζηψλ δη' εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη 
θνηλνηήησλ".  
13.Τνλ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93 Α’ 2014, Κεθ. Α, αξζξ. 64) κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ 
επηηξέπεηαη ζε ΟΤΑ Α΄ βαζκνχ ε ζχλαςε ζχκβαζεο κε εηαηξείεο πνπ ηεξνχλ λφκηκεο 
πξνυπνζέζεηο, κεηά απφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ,  γηα ηελ πεξηζπιινγή εγθαηαιειεηκκέλσλ 
νρεκάησλ.».  
 
     Σν δελ ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ παξάδνζε – 
εθπνίεζε  Ορεκάησλ Σέινπο Κύθινπ Εσήο (Ο.Σ.Κ.Ε.) ζε εγθεθξηκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα 
ζπιινγήο ηνπο, έρεη σο εμήο: 
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ρέδην δηαθήξπμεο 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 
«Ξλειοδοηικού Γιαγωνιζμού για ηην παπάδοζη – εκποίηζη  Νσημάηων Ρέλοςρ 
Θύκλος Εωήρ (Ν.Ρ.Θ.Ε.) ζε εγκεκπιμένο ζςλλογικό ζύζηημα ζςλλογήρ ηοςρ».  
 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΞΙΝ-ΛΔΠΡΝΟΝΠ  
ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ  

 
αλνηθηή θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ παξάδνζε-εθπνίεζε ησλ Ο.Τ.Θ.Ε. ηα νπνία 
εγθαηαιείπνληαη ζε δξφκνπο, θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 
Γήκνπ.  Ζ παξάδνζε ησλ  Ο.Τ.Θ.Ε. ζα γίλεηαη ζε εγθεθξηκέλε εηαηξεία ζπιινγήο θαη 
απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ νρεκάησλ απηψλ, κέινο ηνπ επίζεκνπ δηθηχνπ ηεο Δ.Γ.Ο.Δ.,  κε 
ηειηθφ ζθνπφ ηελ αλαθχθισζή ηνπο.  
 
Άπθπο 1ο – Γενικέρ Ξληποθοπίερ.  
Σχκθσλα κε ην Π.Γ. 116/2004 θάζε φρεκα πνπ εγθαηαιείπεηαη ζε δεκφζηνπο, δεκνηηθνχο ή 
θνηλνηηθνχο ή ιηκεληθνχο θνηλφρξεζηνπο ή κε ρψξνπο θαη νδνχο  γηα κεγάια ρξνληθά 
δηαζηήκαηα (άξζξν 2, παξ.2), ραξαθηεξίδεηαη σο εγθαηαιεηκκέλν. Έλα εγθαηαιεηκκέλν φρεκα 
πνπ δελ έρεη αλαδεηεζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηνπ Π.Γ. 116/2004 
(άξζξν 9, παξ. 1), είλαη φρεκα ηέινπο  θχθινπ δσήο  (Ο.Τ.Θ.Ε.) θαη απνηειεί ζηεξεφ 
απφβιεην (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2, ζηνηρείν α, ΘΥΑ 69728/824/1996, ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ παξ. 4, αξ. 2 Ν. 2939/2001). Σχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ην 
εγθαηαιειεηκκέλν φρεκα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ζηεξεφ απφβιεην, εθφζνλ δελ απνζπξζεί 
απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη πεξηζπιιέγεηαη 
πξνθεηκέλνπ λα αλαθπθισζεί θαη γηα ην ιφγν απηφ εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ θαηαζηξνθήο απφ 
ηελ Δ.Γ.Ο.Δ., κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή θαη απνηαμηλφκεζή ηνπ.  
 
Άπθπο 2ο – Ανηικείμενο ηηρ δημοππαζίαρ.  
Ζ παξνχζα δηαθήξπμε αθνξά ζηελ αλάδεημε εηαηξείαο, ε νπνία ζα πιεηνδνηήζεη ζηνλ 
παξφληα δηαγσληζκφ, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ σο 
εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο.  Ο 
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ νρεκάησλ εθηηκάηαη ζηα εθαηφ (100) πεξίπνπ νρήκαηα, ελψ γηα ηα 
δίθπθια ζηα ζαξάληα (40), ζε εηήζηα  βάζε, αιιά απηή είλαη ενδεικηική θαη όσι 
πεπιοπιζηική εθηίκεζε.  
Ζ πιεηνδφηξηα εηαηξεία ζα πεξηζπιιέγεη κε δηθά ηεο κέζα (γεξαλνχο) θαη πξνζσπηθφ εθείλα ηα 
εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Ο.Τ.Θ.Ε. εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ 
Πχινπ-Νέζηνξνο, γηα ηα νπνία έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη βάζεη ηνπ 
Π.Γ. 116/04 θαη δελ έρεη εληνπηζηεί ν θάηνρφο ηνπο, θαη ελ ζπλερεία ζα ηα νδεγεί ζε 
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, αμηνπνίεζε, ηεκαρηζκφ θαη ηειηθή δηάζεζε. Τν έξγν απηφ απνβιέπεη 
ζηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ απφ ηα νρήκαηα, ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, 
αλαθχθισζε θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ Ο.Τ.Θ.Ε. θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο 
ζηνηρείσλ. Παξάιιεια επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πξνο δηάζεζε απνβιήησλ. 
Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε αζθάιεηα θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, ε 
εμαζθάιηζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζην Γήκν  θαη ε ελ γέλεη πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη 
ηνπ πεξηβάιινληνο.  
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Άπθπο 3ο – Λομικό Ξλαίζιο.  
Γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο δεκνπξαζίαο ηζρχνπλ:  
 
1.  Ζ παξνχζα δηαθήξπμε.  
 
2.  Ζ 216/2019 απφθαζε ηνπ  Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο, ζρεηηθά κε 
ηελ έγκπιζη διενέπγειαρ δημοππαζίαρ πεξηζπιινγήο εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ 
(εθπνίεζεο θηλεηψλ πξαγκάησλ).  
 
3.  Οη απνθάζεηο 217/2019 ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη 17060/12-11-2019 ηνπ 
Γεκάξρνπ, γηα ηε ζχζηαζε Δπιηποπήρ καηαμέηπηζηρ και εκηίμηζηρ εγθαηαιεηκκέλσλ 
νρεκάησλ. 
 
4. Ζ 215/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο, γηα ηε ζχζηαζε 
Δπιηποπήρ διενέπγειαρ δημοππαζιών εθπνηήζεσο, αγνξάο, εθκηζζψζεσο & κηζζψζεσο 
θηλεηψλ θαη αθίλεησλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ. 
 
5. Ζ κε ΑΠ 1402/29-1-2020 έκθεζη ηεο Δπηηξνπήο θαηακέηξεζεο θαη εθηίκεζεο 
εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ.  
 
5. Ο Ν. 2939/2001 «Σπζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 
πξντφλησλ – ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Σπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 
πξντφλησλ (ΔΟΔΓΣΑΠ) θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
 
6. Τν Π.Γ. 116/2004, γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ δσήο.  
 
7. Ζ Απφθαζε Υπνπξγνχ ΠΔΦΩΓΔ (νηθ. 105136, ΦΔΘ 907/Β’/2004) γηα ηελ ζχζηαζε ηεο 
Δ.Γ.Ο.Δ. 
 
8. Ο Ν. 3463/2006, "Γεκνηηθφο θαη Θνηλνηηθφο Θψδηθαο".  
 
9. Ο Ν. 3861/2010, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα».  
 
10. Ο Ν. 3852/2010, «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο».  
 
11. Τν Π.Γ. 270/1981 (ΦΔΘ Α' 77) "Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 
φξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζηψλ δη' εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη 
θνηλνηήησλ".  
 
12. Ο Ν. 4257/2014 (ΦΔΘ 93 Α’ 2014, Θεθ. Α, αξζξ. 64) κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ 
επηηξέπεηαη ζε ΟΤΑ Α΄ βαζκνχ ε ζχλαςε ζχκβαζεο κε εηαηξείεο πνπ ηεξνχλ λφκηκεο 
πξνυπνζέζεηο, κεηά απφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ,  γηα ηελ πεξηζπιινγή εγθαηαιειεηκκέλσλ 
νρεκάησλ.  
 
Άπθπο 4ο – Ρόπορ και σπόνορ διεξαγωγήρ ηηρ δημοππαζίαρ.  
Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/81 θαη ζε εθηέιεζε ηεο αξηζκ. 216/2019 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ, ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ,  ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο, πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα δεκνπξαζηψλ γηα ηελ εθπνίεζε 
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θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ ζε εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα 
αλαγξαθνχλ ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε πνπ ζα εθδψζεη ν Γήκαξρνο.   
Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη κεηά ηελ νξηδφκελε ζηε δηαθήξπμε ψξα εθφζνλ 
εμαθνινπζνχλ ρσξίο δηαθνπή νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη κεηά ηελ 
νξηδφκελε ψξα απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή,  ε απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 
Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη θαηά ηε ζεηξά εθθσλήζεψο ηνπο 
ζπλνδεπφκελεο απφ ην  νλνκαηεπψλπκν ηνπ πιεηνδφηε. Θάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα 
ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνχληα, ε δε δέζκεπζε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ 
πξψην ζηνπο αθφινπζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.  
 
Άπθπο 5ο – Δλάσιζηο όπιο ππώηηρ πποζθοπάρ.  
Τν θαηψηαην φξην ηεο πξψηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε 95,00 € γηα ηα εγθαηαιεηκκέλα 
νρήκαηα, ελψ γηα ηα εγθαηαιεηκκέλα δίθπθια, ε αληίζηνηρε ηηκή πξνζθνξάο νξίδεηαη ζηα 
25,00 €. 
Πξνζθνξέο κηθξφηεξεο ηνπ παξαπάλσ πνζνχ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο.  Ζ θάζε  πιεηνδνηνχζα πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δηαθέξεη απφ 
ηελ πξνεγνχκελε θαηά ηνπιάρηζηνλ έλα  επξψ (1 €). 
Δάλ ηα ΟΤΘΕ δελ πεξηέρνπλ βαζηθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ελφο νρήκαηνο θαη ηδίσο ηνλ 
θηλεηήξα (θνπθάξη), ζα απνζχξνληαη απφ ην θνξέα αλαθχθισζεο ρσξίο λα επηβαξχλεηαη κε 
θάπνην νηθνλνκηθφ αληίηηκν.  
 
Άπθπο 6ο – Όποι ηηρ δημοππαζίαρ.  
6.1. Ζ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζα εληνπίδεη θαη ζα θαηαγξάθεη ηα ραξαθηεξηδφκελα σο 
«εγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα» ή «νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο» ζχκθσλα κε ην ΠΓ 
116/2004  ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο. 
6.2. Ζ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, φπσο 
απηέο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ ΠΓ 116/2004,   έηζη ψζηε ηα ραξαθηεξηδφκελα σο 
«εγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα» λα πεξηέξρνληαη  ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ σο ΟΤΘΕ  κεηά ηελ 
παξέιεπζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζεζκηψλ.  
6.3. Ζ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζα ππνδεηθλχεη ηα εγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα πξνο 
απνκάθξπλζε, ζα επηβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ θαη ζα εθδίδεη εηο 
δηπινχλ ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά (πξαθηηθά παξάδνζεο – παξαιαβήο νρεκάησλ). 
6.4. Ζ πεξηζπιινγή ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ ζα γίλεηαη ην αξγφηεξν ζε ηξεηο 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ κε νπνηαδήπνηε κνξθή εηδνπνίεζε απφ ηνλ Γήκν, ζηελ νπνία 
ζα ζπκθσλήζνπλ Γήκνο θαη αληηζπκβαιιφκελνο, ήηνη: 
• Τειεθσληθή επηθνηλσλία. 
• Fax. 
• Mail. 
• Έγγξαθε ελεκέξσζε. 
Ζ πεξηζπιινγή κπνξεί λα αλαβιεζεί θαη απφ ηα δχν κέξε φηαλ ζπληξέρνπλ απνδεδεηγκέλα  
ιφγνη  αλσηέξαο βίαο, ελδεηθηηθά παξαζέηνπκε: απεξγίεο, ζενκελίεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο 
θ.α.  
6.5. Τα παξαζηαηηθά ηεο παξ. 6.3  ζα πεξηέρνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: α) ρξφλν θαη ηφπν  
παξάδνζεο (νδφο, αξηζκφο), β) ζηνηρεία νρήκαηνο: είδνο (ΔΗΦ, ΦΗΦ), κάξθα ηνπ νρήκαηνο, 
κνληέιν, ρξψκα, αξηζκφ πηλαθίδσλ (εθφζνλ ππάξρνπλ), νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ηθαλφ λα 
δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ΟΤΘΕ,  
γ) πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο, δ) ζηνηρεία ηνπ γεξαλνχ θαη ηνπ νδεγνχ ηεο 
αλαδφρνπ εηαηξείαο.  
6.6. Τα παξαζηαηηθά, αθνχ ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο, ππνγξάθνληαη 
θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ νδεγφ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο. Σηε 
ζπλέρεηα ε αλάδνρνο εηαηξεία εθδίδεη ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 8 ηνπ ΠΓ 116/2004 
Βεβαίωζη Ξαπαλαβήρ οσήμαηορ θαη έλα αληίγξαθν θνηλνπνηείηαη απαξαηηήησο ζηελ 
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αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ εληφο απνθιεηζηηθνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δεκαπένηε 
ημεπών απφ ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο.  
6.7. Ζ αλάδνρνο εηαηξεία δελ έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί λα κεηαθέξεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
νρήκαηα πνπ ππνδεηθλχεη ν Γήκνο σο ΟΤΘΕ αλεμαξηήησο αξηζκνχ. Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά 
ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο δηελεξγείηαη κε δηθά ηεο 
κέζα (γεξαλνχο) θαη ρσξίο ηε δηεπθφιπλζε παξαρψξεζεο ρψξνπ απφ ηνλ Γήκν γηα 
πξνζσξηλή ελαπφζεζε ησλ νρεκάησλ.  
6.8. Οπδεκία επζχλε αλαιακβάλεη ν Γήκνο έλαληη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ΟΤΘΕ γηα νπνηαδήπνηε 
δεκηά πηζαλψο πξνθχςεη ζην φρεκα θαηά ηελ απνθνκηδή – κεηαθνξά θαη εθθφξησζε 
(ελδεηθηηθά  αλαθέξνληαη  ηα παξαθάησ: αηχρεκα, πιηθέο δεκηέο ζε παξαθείκελα νρήκαηα, 
ηξαπκαηηζκφο ή ζαλάησζε πξνζψπνπ θ.ιπ.), νχηε θαη γηα ηπρφλ δεκίεο ή απψιεηεο 
εμαξηεκάησλ ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηνλ ρψξν πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο.  
6.9. Ζ ζπιινγή, ε κεηαθνξά θαη ε θχιαμε ησλ ΟΤΘΕ (πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 
Γήκνπ καο) ζα πξαγκαηνπνηείηαη  κε κεηαθνξηθά κέζα πνπ δηαζέηεη γηα ην ζθνπφ απηφ ν 
αλάδνρνο  θαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Ζ δαπάλε απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη θχιαμεο ζα 
βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηελ αλάδνρν εηαηξεία αλαθχθισζεο νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ δσήο.  
6.10. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα δηαρεηξηζηεί ηα ΟΤΘΕ απφ ηελ ζηηγκή ηεο ζπιινγήο θαη 
παξαιαβήο ηνπο απφ ην Γήκν  θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ απαηηνχκελσλ ρξνληθψλ 
πξνζεζκηψλ (ηα θπιάζζεη ζε δηθφ ηεο αζθαιή ρψξν γηα δηάζηεκα ηοςλάσιζηον 10 
ημεπών),  λα εθδψζεη ην πξνβιεπφκελν Ξιζηοποιηηικό Θαηαζηποθήρ ηος Νσήμαηορ 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ απφ ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. θαη ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο αξκφδηεο 
Γεκφζηεο Υπεξεζίεο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα φρεκα κε άδεια θαη πινακίδερ κςκλοθοπίαρ, 
απηέο θαηαηίζεληαη απφ ηελ εηαηξεία ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 
ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.  
6.11. Ζ πεξηζπιινγή ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ πξνγξακκαηίδεηαη απφ ην Γήκν. 
6.12. Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θχιαμεο απφ  ηελ αλάδνρν  εηαηξεία  ην φρεκα αλαδεηεζεί 
απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, ηφηε παξαδίδεηαη ζ΄απηφλ, αθνχ ν ηδηνθηήηεο πξνεγνπκέλσο 
θαηαβάιιεη ηη  δαπάνη απομάκπςνζηρ και αποθήκεςζηρ ηος, πος ανέπσεηαι ζηο 
ποζό ηων 80 εςπώ. Κεηά ηην παπέλεςζη ηος νόμιμος σπονικού δηαζηήκαηνο ηα 
νρήκαηα πξνσζνχληαη γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο.  Γηα θάζε φρεκα πνπ επηζηέθεηαη 
ζηνλ ηδηνθηήηε, ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ επηζηξνθήο ζην νπνίν ζα 
αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θαηνηθίαο , 
ηειέθσλν).  Τν πηζηνπνηεηηθφ επηζηξνθήο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη εληφο πένηε (5) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο.  
Σε πεξίπησζε κε θνηλνπνίεζεο ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ,  ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα 
πιεξψζεη ζην Γήκν ην ηίκεκα πνπ αληηζηνηρεί θαη ζην ζπγθεθξηκέλν φρεκα, παξφηη απηφ  
επεζηξάθε ζηνλ ηδηνθηήηε.  
6.13. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο ηεο εθπνίεζεο ησλ νρεκάησλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αλάδνρν 
εηαηξεία ζην Τακείν ηνπ Γήκνπ, εληφο ησλ δεθαπέληε (15) πξψησλ εκεξψλ ηνπ θάζε κήλα κε 
βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ νρεκάησλ πνπ απνκαθξχλζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ 
κήλα, εμαηξνπκέλσλ ησλ νρεκάησλ πνπ απνδεδεηγκέλα επηζηξέθνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. 
Για ηην πώληζη ηων οσημάηων δεν θα εκδίδεηαι  παπαζηαηικό από ηο Γήμο αλλά 
μόνο γπαμμάηιο είζππαξηρ.  
6.14. Ζ αλάδνρνο εηαηξεία Αλαθχθισζεο Ορεκάησλ ζα δηαζθαιίδεη ζε θάζε πεξίπησζε φηη 
φια ηα πιηθά, ηα νπνία εμάγνληαη απφ ηα ΟΤΘΕ ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Π.Γ. 116/2004, είηε επαλαρξεζηκνπνηνχληαη είηε 
αλαθπθιψλνληαη/αλαθηψληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλα Σπζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πθίζηαληαη ηέηνηα ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο 
ξπζκίζεηο.  
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Άπθπο 7ο – Σπονική διάπκεια ηηρ Πύμβαζηρ.  
Ζ επηζπκεηή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 
εηαηξείαο είλαη ηα δχν (2) έηη κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο – αλαλέσζεο γηα άιιν έλα (1) έηνο 
εάλ ην επηζπκνχλ ακθφηεξνη νη ζπκβαιιφκελνη.  
 
Άπθπο 8ο – Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ.  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ νη εηαηξείεο – θέληξα επεμεξγαζίαο Ο.Τ.Θ.Ε. 
πνπ είλαη επίζεκα κέιε ηνπ δηθηχνπ ηεο Δ.Γ.Ο.Δ. θαη κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ πιήξε θαη 
απξφζθνπηε  εθπιήξσζε ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε.  
 
Άπθπο 9ο – Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ.  
Θάζε ζπκκεηέρσλ “Αλαθπθισηήο Ορεκάησλ” ζα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Γήκν Πχινπ-
Νέζηνξνο θιεηζηφ θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  
 
1. Δπικςπωμένο ανηίγπαθο πιζηοποιηηικού μέλοςρ ηηρ Δ.Γ.Ν.Δ. (άξζξν 10, παξ. 2 ΠΓ 
116/2004).  
 
2. Δπικςπωμένο ανηίγπαθο ηηρ Άδειαρ Ιειηοςπγίαρ ηηρ επισείπηζηρ.  
 
3. Δπικςπωμένο ανηίγπαθο ηηρ άδειαρ ζςλλογήρ και μεηαθοπάρ ζηεπεών μη 
επικινδύνων αποβλήηων ή ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ 
δηαγσληζκφ εηαηξείαο θαη λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείαο γηα ηελ κεηαθνξά ζηεξεψλ κε 
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ (άξζξν 10, παξ. 2 ΠΓ 116/2004).  
 
4. Ανηίγπαθα αζθαλιζηηπίων ζςμβολαίων ζε ιζσύ ηων οσημάηων – γεπανών πος 
θα σπηζιμοποιεί η εηαιπεία (ή ε ζπκβεβιεκέλε κε απηή εθφζνλ ε ίδηα δελ δηαζέηεη άδεηα 
ζπιινγήο ζηεξεψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ) γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ νρεκάησλ (εάλ 
απηά ιήμνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκηζηνχλ ππνρξεσηηθψο ζηελ 
Υπεξεζία αληίγξαθα ησλ αλαλεσζέλησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ).  
 
5. πεύθςνη δήλωζη (ηος άπθπος 8 ηος Λ. 1599/1986) ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 
εηαηξείαο, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, πνπ λα αλαγξάθεη φηη:  
 
-έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη ηνπ φξνπο απηήο πιήξσο 
θαη αλεπηθχιαθηα,   
 
-δελ ππήξμε έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ην νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
δχλαηαη λα δηαπηζηψζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν,   
 
- δελ είλαη έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ δεηνχληαη κε 
ηελ παξνχζα.  
 
6. Ανηίγπαθο ηος καηαζηαηικού ηηρ εηαιπείαρ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπφο ηεο, θαζψο θαη θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Δθφζνλ νη 
ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ φρη κε ην λφκηκν εθπξφζσπν βάζεη 
θαηαζηαηηθνχ αιιά κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε 
εθπξνζψπεζεο, βεβαησκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ απφ 
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή Αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν ή απφ φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
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7. Γηα αλψλπκεο εηαηξείεο απηφο πνπ ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά, εθηφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 
θαη ηεο βεβαίσζεο εθπξνζψπεζεο κεηά ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο (ζηελ πεξίπησζε 
εθπξνζψπεζεο απφ ηξίην άηνκν πιελ ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο), ζα 
πξνζθνκίζεη πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, φπνπ ζα εγθξίλεηαη ε 
ζπκκεηνρή απηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη φπνπ ζα νξίδεηαη φηη εθπξφζσπνο ηεο 
εηαηξείαο ή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα λα παξαδψζεη ηελ πξνζθνξά είλαη ν θαηαζέησλ απηή. (Οη 
εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη νη νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο 
εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν).  
 
8. Βεβαίωζη θοπολογικήρ ενημεπόηηηαρ.  
 
9. Πςμπληπωμένο ηο ππόηςπο ένηςπο οικονομικήρ πποζθοπάρ (βι. παξάξηεκα 1) κε 
πξσηφηππε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην 
αθξηβέο ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο πξψηεο πξνζθνξάο (πξνζθνξά εθθίλεζεο) ησλ Ο.Τ.Θ.Ε.  πνπ 
πξνηίζεηαη λα θαηαβάιιεη ζην Γήκν Πχινπ-Νέζηνξνο.  
 
10. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ην πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί 
ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ πξψηεο πξνζθνξάο, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζε δέθα ρηιηάδεο πεληαθφζηα 
επξψ (1.050,00 €).  
 
Ωο εγγχεζε ζπκκεηνρήο, απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο γίλνληαη δεθηά ηα 
παξαθάησ: Γξακκάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή 
εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ πεξί παξαθαηάζεζεο ζε απηφ απφ ηνλ επηζπκνχληα λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία 
ή άιινπ ελεξγνχληνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νκνινγηψλ Γεκνζίνπ, ηξάπεδαο ή 
Οξγαληζκνχ θνηλήο σθέιεηαο, αλαγλσξηδνκέλσλ δη' εγγπνδνζίαο.  
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) μηνών θαη ζα επηζηξαθεί ζηνπο 
απνηπρφληεο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη 
εληφο πένηε (5) ημεπών απφ ηελ αλαθνίλσζε ζε απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο κε άιιε,  
καλήρ εκηέλεζηρ πνζνχ 10 % επί ηεο ηειηθήο ηηκήο ηεο δεκνπξαζίαο άιισο αθπξψλεηαη ην 
απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ππέξ απηνχ θαη θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηνπ επνκέλνπ 
πιεηνδνηήζαληνο ζε απηήλ.  
 
Άπθπο 10ο – Θπιηήπια καηακύπωζηρ.  
Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο θξηηήξην είλαη:  
α) Ζ πξνζθνξά κε ηε κεγαιχηεξε απνδεκίσζε πξνο ηνλ Γήκν. 
β) Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο κφλν κίαο επηρείξεζεο ζηε δεκνπξαζία ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ ζα δέρεηαη πξνζθνξά νπσζδήπνηε αλψηεξε απφ ηα αξρηθά φξηα. 
γ) Ζ θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο απνζηέιιεηαη ζηνλ Γεληθφ 
Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα έιεγρν σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηεο.  
 
Άπθπο 11ο –Ανακοίνωζη καηακύπωζηρ – ςπογπαθή ζύμβαζηρ  
1. Ο  πιεηνδφηεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε δεκνπξαζία, ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη 
αμηφρξεν  εγγπεηή, ν νπνίνο θαη ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαζηζηάκελνο 
αιιειέγγπα  θαη εμ νινθιήξνπ  ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο.  
2. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε  κε 
έγθξηζεο  ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ δήκνπ.  
3. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη εληφο δέκα (10) ημεπών απφ ηελ παξαιαβή ηεο 
θνηλνπνίεζεο κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ 
πεξί θαηαθχξσζεο ή έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη κεηά ηνπ 
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εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αιιηψο ε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη 
ππέξ ηνπ Γήκνπ. Απφ ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη νξηζηηθψο 
θαηαξηηζζείζα.  
 
Άπθπο 12ο – Έκπηωζη πλειοδόηη.  
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, 
φηαλ:  
- δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέζα ζηελ πξνθαζνξηζκέλε πξνζεζκία.  
- αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε. 
-δελ αληαπνθξηζεί ζηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ γηα πεξηζπιινγή ησλ 
ΟΤΘΕ ζηελ πξνθαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα.  Σηελ πεξίπησζε απηή ν δηαγσληζκφο 
θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηνπ πξνηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθπίπηεη 
ππέξ ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο.  
 
Άπθπο 13ο – Δνζηάζειρ. 
Οη επί ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 
ηεο δεκνπξαζίαο κέρξη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη κφλν απφ εθείλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθαλ απφ 
απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην 
αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία.  
Οη ελζηάζεηο πξσηνθνιινχληαη θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξφλ ζηε δηελεξγήζαζα ην 
δηαγσληζκφ Δπηηξνπή.  
 
Άπθπο 14ο – Δξόθληζη ηιμήμαηορ εκποίηζηρ  
1. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο ηεο εθπνίεζεο ησλ Ο.Θ.Τ.Ε.  ζα γίλεηαη  απφ ηνλ αλάδνρν ζην 
Τακείν ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην εδάθην 6.13 ηεο 
παξνχζεο θαη εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ηα παξαζηαηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην 6.3.  
2. Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ αλαδφρνπ γηα νπνηαδήπνηε εθλίθεζε ησλ πξαγκάησλ, 
νχηε γηα ηελ ελ γέλεη θαηάζηαζε απηψλ.  
3. Γηα ηελ πψιεζε ησλ θηλεηψλ πξαγκάησλ ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε δελ ζα εθδνζεί 
παξαζηαηηθφ απφ ην Γήκν Πχινπ-Νέζηνξνο, αιιά κφλν γξακκάηην είζπξαμεο ηνπ ζπλνιηθνχ 
ηηκήκαηνο.  
4. Ο πιεηνδφηεο επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ην δεκφζην ινγηζηηθφ.  
 
Άπθπο 15ο Δκσώπηζη δικαιωμάηων ζε ηπίηοςρ. 
Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε εθρψξεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ 
απφ ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί εθ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην. 
 
Άπθπο 16ο – Γημοζίεςζη.  
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 270/81 Άξζξν 4)  
α) λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ,  
β) λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν – πξφγξακκα Γηαχγεηα,  
γ) λα δεκνζηεπηεί, ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξν ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, ζε κία 
εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα θαη κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο.  
δ) ζην site ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο. 
Ζ δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο, βαξχλεη ηελ 
πιεηνδνηνχζα εηαηξεία. Οη απνδείμεηο θαηαβνιήο ησλ δαπαλψλ απηψλ πξνζθνκίδνληαη 
απαξαηηήησο απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζχκβαζεο. 
 

Παξαθαιώ όπωο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 
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     Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππόςε ηεο 
ηα αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λόκνπ 
3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019. 
  

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α     
 
 
1)Δγθξίλεη ην ζρέδην δηαθήξπμεο θαη θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πιεηνδνηηθνύ 
Γηαγσληζκνύ γηα ηελ παξάδνζε – εθπνίεζε  Ορεκάησλ Σέινπο Κύθινπ Εσήο (Ο.Σ.Κ.Ε.) ζε 
εγθεθξηκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα ζπιινγήο ηνπο, όπσο απηνί αθξηβώο αλαγξάθνληαη ζην 
εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο. 
 
2)Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Πύινπ – Νέζηνξνο θν Καξβέια Παλαγηώηε όπσο εθδώζεη ηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη λα ππνγξάςεη νηηδήπνηε ζρεηηθό έγγξαθν ρξεηαζηεί γηα ην ζθνπό απηό 
κέρξη ηεο πινπνηήζεσο ηνπ ζέκαηνο.  
      
 

Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΖΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΗΘΜΟ  30/2020 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ     ΣΑ ΜΔΛΖ     ΟΗ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ  

      (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 
 
 
 

                                                   Πύινο   18/02/2020  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
                                                                                               ΓΖΜΑΡΥΟ 
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