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ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΕΛΤΑ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

2.Τις διατάξεις του άρθρου 199 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄114/2006).
3.Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ Α΄ 77/1981).

4.Το µε αρ. Πρωτ.∆.Υ./17-06-2016έγγραφο για την εκποίηση κατεστραµµένων µεταλλικών και πλαστικών

απορριµµάτων της ∆/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Συντήρησης και διαχείρισης οχηµάτων  του

∆ήµου ∆έλτα.

5.Την υπ’αριθµ. 161/2016απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση πρακτικού γνωµοδότησης της

Επιτροπής της παρ.6 του άρθρου 199 του Ν.3463/2016,για την καταστροφή-απόσυρση παλαιών κάδων

απορριµµάτων του ∆ήµου µας.

6.Το υπ'αριθµ.10184/19-4-2016 πρακτικό & γνωµοδότηση της Επιτροπής Άρθρου 199

Καταστροφής,Εκποίησης,µετασκευής,Απόσυρσης Κινητών Αντικειµένων του ∆ήµου ∆έλτα που συγκροτήθηκε µε

την υπ'αριθµ.9/2016 απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου ∆έλτα.

7.Την έκθεση εκτίµησης κινητών της Επιτροπής Εκτίµησης Κινητών.

8. την 146/2017Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆έλτα µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι

διακήρυξης εκµίσθωσης .
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Φανερή, πλειοδοτική και προφορική δηµοπρασία για την εκποίηση κατεστραµµένων µεταλλικών και

πλαστικών κάδων απορριµµάτων του ∆ήµου ∆έλτα.

                      Άρθρο 1
Περιγραφή προς εκποίηση κινητών πραγµάτων

Οι προς εκποίηση µεταλλικοί κάδοι απορριµµάτων βρίσκονται προσωρινά αποθηκευµένοι στον χώρο του
αµαξοστασίου του ∆ήµου ∆έλτα. Ειδικότερα θα εκποιηθούν κατ’ εκτίµηση οι ακόλουθες ποσότητες:

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΑ∆ΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεµ.)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ/ΠΡΟ

          ΦΠΑ

1 Μεταλλικοί κάδοι

     1100λίτρων

170 0,10

2 Πλαστικοί κάδοι 

1100λίτρων

5 0,10

Άρθρο 2
Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας της ∆ηµοπρασίας

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί  στην ∆ηµοτική Κοινότητα της Σίνδου (Συνεδρικό Κέντρο Σίνδου) την 
5 του µήνα Οκτωβρίου, του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών

εκποίησης, εκµίσθωσης και µίσθωσης πραγµάτων του ∆ήµου,σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 του 
Ν.3463/2006 και του Π.∆.270/81.
Ώρα έναρξης της δηµοπρασίας ορίζεται η 10:00 π.µ. και ώρα λήξης η 11:00π.µ.

Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της ανωτέρω οριζόµενης ώρας

λήξης, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και µετά την

οριζόµενη ώρα αποφασίζει η Επιτροπή η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης µετά του ονοµατεπωνύµου του

πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον κάθε πλειοδοτούντα και η δέσµευση µεταφέρεται διαδοχικά

από τον πρώτο στους επόµενους επιβαρύνοντας οριστικά των τελευταίο πλειοδότη.
Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή δηµοπρασίας πριν

την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά
θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στην

δηµοπρασία , επειδή δεν πληροί τους υπό της οικεία διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα

πρακτικά.
Πλειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την υψηλότερη τιµή/ανά κιλό.
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Άρθρο 3    
 ∆ικαίωµα συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχει οποιοσδήποτε, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, µε την προϋπόθεση ότι δεν

είναι οφειλέτης του ∆ήµου ∆έλτα και το οποίο αποδεικνύεται µε την κατάθεση δηµοτικής ενηµερότητας από την

Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου ∆έλτα εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής.
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης

καθώς και την πλήρη γνώση των προς εκποίηση κάδων απορριµµάτων.

                     Άρθρο 4
∆ικαιολογητικά συµµετοχής –Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν σε κλειστό φάκελο τα εξής δικαιολογητικά:
4.1 Οι Έλληνες πολίτες     :  

α. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής µορφής ή

κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης από το

οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση, καθώς και πρακτικό συµµετοχής στη συγκεκριµένη δηµοπρασία µε

εξουσιοδότηση συγκεκριµένου προσώπου. Για τη συµµετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη

νοµική προσωπικότητα.
β. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου

Παρακαταθηκών και ∆ανείων (ΑΡΘΡΟ 6  
ο

  -Εγγύηση Συµµετοχής)   .
γ.   Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα (του συµµετέχοντα και του εγγυητή).
δ. ∆ηµοτική ενηµερότητα από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου ∆έλτα (του συµµετέχοντα και του εγγυητή).

ε. Υπεύθυνες δηλώσεις:

1)Tου ενδιαφερόµενου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2)∆εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη

κατάσταση.

3)∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο.θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί µε το γνήσιο της υπογραφής την ηµεροµηνία

κατάθεσής τους. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής  οι υπεύθυνες δηλώσεις θα έχουν θεωρηθεί µε το γνήσιο

της υπογραφής την ηµέρα αποστολής τους (σφραγίδα ταχυδροµείου) .

∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο από τα ανωτέρω

δικαιολογητικά. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει ενδιαφερόµενος που υποβάλλει δικαιολογητικά τα οποία δεν

διαλαµβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

-Τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 σε ευκρινή

φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.

Άρθρο 5
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς-Κριτήριο Κατακύρωσης

Κριτήριο για την κατακύρωση της δηµοπρασίας θα είναι η υψηλότερη συνολική τιµή και για τα δύο είδη που θα

επιτευχθεί, αποκλειόµενης προσφοράς που θα αναφέρεται µόνο σε µέρος αυτών.
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Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει τη µεγαλύτερη προσφορά στο σύνολο του πακέτου. Μετά

το πέρας της δηµοπρασίας η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλλει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και το πρακτικό

διενέργειας του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή µη του

αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 0,10 €/κιλό προ ΦΠΑ και για τα δύο είδη, όπως

εκτιµήθηκε από την αρµόδια επιτροπή Εκτίµησης των προς εκποίηση µεταλλικών κάδων.
Κάθε µεταγενέστερη της πρώτης προσφοράς θα αυξάνεται τουλάχιστον κατά ένα λεπτό (0,01) ευρώ από την

προηγούµενή της.

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑ∆ΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΒΑΡΟΣ 

ΣΕ ΚΙΛΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΚΙΛΟ//ΠΡΟ 

ΦΠΑ

         ΣΥΝΟΛΟ 

           ΕΥΡΩ

1 Μεταλλικοί 

κάδοι 

1100λίτρων

170 Κάδοι

13.200Κg περίπου

0,10 1636,80 ΕΥΡΩ/

ΜΕΤΑ ΦΠΑ

2 Πλαστικοί κάδοι 

1100λίτρων

5 Κάδοι

55 Kg

περίπου

0,10 6,82 ΕΥΡΩ/

ΜΕΤΑ  ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟΝ :Χίλια εξακόσια σαράντα τρία ευρώ & εξήντα δύο λεπτά : # 1.643,62# ευρώ

Προσφορές µικρότερες του ποσού αυτού απορρίπτονται.
Ο τελευταίος πλειοδότης µετά την τελευταία του προσφορά θα κάνει ανάλυση της τελικής προσφοράς σε τιµή ανά

κιλό για κάθε ένα από τα εκποιούµενα είδη.

Άρθρο 6
  Εγγύηση    συµµετοχής

  
Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία ορίζεται στο 10% του οριζόµενου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς,
δηλαδή σε -164,36- ευρώ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. του Π.∆.270/81.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και κατατίθενται υπό µορφή

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου

Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Η εγγύηση συµµετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και θα επιστραφεί στους συµµετέχοντες µετά

την κατακύρωση του διαγωνισµού εκτός της εγγυητικής του τελευταίου πλειοδότη, η οποία θα του επιστραφεί

µετά την υπογραφή της σύµβασης. 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 ποσού 10%επί της τελικής τιµής της δηµοπρασίας αλλιώς ακυρώνεται το
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αποτέλεσµα της δηµοπρασίας υπέρ αυτού και κατακυρώνεται υπέρ του εποµένου πλειοδοτήσαντος σε αυτήν. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον πλειοδότη µετά την εκπλήρωση όλων των συµβατικών

υποχρεώσεών του προς το ∆ήµο.

Άρθρο 7 
Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεώνεται κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή

(που να µην είναι οφειλέτης του ∆ήµου ∆έλτα), ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι

καθίσταται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µε αυτόν µέχρι την υπογραφή του συµβολαίου.
Ο εγγυητής αναλαµβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά µετά τη δηµοπρασία, και τη σύµβαση

µετά την έγκριση των πρακτικών από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µαζί µε τον

πλειοδότη, χωρίς καµία αντίρρηση αφού όπως συµφωνείται η συµµετοχή του αυτή στην δηµοπρασία µε την

άνω ιδιότητά του ως εγγυητή δηλώνει πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων και των συµφωνητικών της
διακήρυξης και της σύµβασης που θα επακολουθήσει. Αντικατάσταση εγγυητή δεν επιτρέπεται. Αν αρνηθεί να
υπογράψει, τότε οι χρηµατικές εγγυήσεις θα καταπέσουν υπέρ του ∆ήµου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη

υπαιτιότητας του πλειοδότη σχετικά µε αυτό. Η υπογραφή έχει την έννοια ότι ο εγγυητής καθίσταται

αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος µε τον πλειοδότη για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης και

στερείται του ευεργετήµατος της διαιρέσεως ή διζήσεως.

   Άρθρο 8 
∆ιεξαγωγή

διαγωνισµού 
1.Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισµένη ηµέρα

και ώρα από την αρµόδια Επιτροπή ∆ηµοπρασιών. Η δηµοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της

ώρας λήξης του διαγωνισµού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά µε τη

συνέχιση της δηµοπρασίας πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή ∆ηµοπρασιών και η

απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά.

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 καταχωρίζει 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. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισµού ενδιαφερόµενου να συµµετάσχει στη

δηµοπρασία, ως µη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

4.Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονοµικές προσφορές µόνον από εκείνους που 
έχουν υποβάλλει νοµίµως όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Ως πλειοδοτική κρίνεται η υψηλότερη

τιµή/ανά κιλό.

Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο

στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
5.Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού υπογράφεται από τα 

µέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.
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6.Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής

εγγράφως να συµµορφωθεί εντός προθεσµίας 48 ωρών.

7.Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος

πλειοδότη και εγγυητή αυτού, µε ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόµατι του κατακυρωθέν ποσό και

καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής.

8.Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που πρόσφερε

το µεγαλύτερο ποσό για το πακέτο.

9.Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριάντα(30) ηµερών από την

ηµεροµηνία διενέργειας και κατακύρωσης της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή.

10.Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 9 
Ενστάσεις

Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας κατατίθενται στην Επιτροπή του του Π.∆. 270/81,µέχρι και την
εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας. Αν η ένσταση κατατεθεί στο δήµο, πρωτοκολλείται
και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στη Επιτροπή του Π.∆. 270/81.Τα πρακτικά του διαγωνισµού µαζί µε τις τυχόν

ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογηµένη απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή, αποστέλλονται στον
Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας για επικύρωση.

Άρθρο 10 
∆ικαίωµα αποζηµίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση λόγω καθυστέρησης ή µη έγκρισης των

πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη

αρµοδιότητα.

Άρθρο 11 
Σύµβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν, που ενεργείται

µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή του

συµβολαίου και πριν τη σύνταξη και υπογραφή αυτού, να καταβάλει το 50% του τιµήµατος στην Ταµειακή 
Υπηρεσία του ∆ήµου ∆έλτα, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς

δικαστική παρέµβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχοµένων

αµφοτέρων δια την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από της προηγούµενης τοιαύτης.
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Άρθρο 12 
∆ιάρκεια σύµβασης

Η διάρκεια της συµβατικής σχέσης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της συµβάσεως, προκειµένου να

πραγµατοποιηθεί η πλήρης αποκοµιδή των καταγεγραµµένων κατεστραµµένων µεταλλικών κάδων του ∆ήµου και

πιθανών νέων που θα προκύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησής της.

                                Άρθρο 13
Ανάθεση-Τρόπος πληρωµής

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού καλείται ο ανάδοχος µε έγγραφο της Επιτροπής, να καταβάλει το τίµηµα

στο ταµείο του ∆ήµου  ως εξής:
Α) Το ποσό που αντιστοιχεί στο 50%της τιµής κατακύρωσης της προσφοράς του εντός (10) δέκα ηµερών από

της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και πριν από

τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης,
Β) Το υπόλοιπο 50% θα καταβάλλεται τµηµατικά µε βάση τα ζυγολόγια .
Σε περίπτωση που πλειοδότης δεν καταβάλει εµπρόθεσµα το τίµηµα, η κατακύρωση ανατρέπεται και καταπίπτει

η εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή µπορεί να κατακυρώσει τα εκποιούµενα

είδη στον επόµενο. Η πιστοποίηση της παραληφθείσης ποσότητας θα γίνεται από τον αρµόδιο ορισθέντα

υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Συντήρησης και ∆ιαχείρισης οχηµάτων του

∆ήµου ∆έλτα.
Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο,
συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού του ∆ήµου  ∆έλτα για οποιαδήποτε ζηµιά ή απαιτήσεις που θα

προέλθουν από δικές του ή προστεθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόµενες σε δόλο ή αµέλεια, κατά την

εκτέλεση των εργασιών αποµάκρυνσης ή και εξ αφορµής αυτών.
Ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη για πραγµατικά ελαττώµατα ή έλλειψη ιδιοτήτων των εκποιούµενων πραγµάτων.
Με τη συµµετοχή στον διαγωνισµό τεκµαίρεται ότι ο προσφέρων έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους των

εκποιούµενων και της κατάστασης στην οποία αυτά ευρίσκονται και ότι αυτά είναι της τελείας αρεσκείας του και

κατάλληλα για ανακύκλωση.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής νοµοθεσίας

σχετικά µε την απασχόληση του προσωπικού του. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε επιµέλεια τις
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και να παίρνει όλα τα µέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας που προβλέπει η

νοµοθεσία.

Άρθρο 14 
Υποχρεώσεις πλειοδότη

Η µεταφορά των κάδων θα γίνει µε οχήµατα του πλειοδότη, έπειτα από σχετικό έγγραφο αίτηµα της ∆ιεύθυνσης

∆ιεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Συντήρησης και ∆ιαχείρισης οχηµάτων του ∆ήµου, το

αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη του ως άνω αιτήµατος.
Ο πλειοδότης υποχρεούται να ζυγίσει µε δικά του έξοδα και ευθύνη τους κατεστραµµένους κάδους προκειµένου

να προσδιορισθεί το ακριβές τους βάρος, παρουσία υπαλλήλου που θα οριστεί από την ∆ιεύθυνση

Καθαριότητας-Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Συντήρησης και ∆ιαχείρισης οχηµάτων του ∆ήµου ∆έλτα.
Μετά την ζύγιση θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης υπογεγραµµένο από τον πλειοδότη και τον υπάλληλο της

∆/νσης ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Συντήρησης και ∆ιαχείρισης οχηµάτων, που

επιβλέπει την ζύγιση.
Σε περίπτωση πλεονάζουσας απόκλισης από το αρχικό προϋπολογισθέν βάρος των δηµοπρατούµενων δια της

παρούσας κάδων µετά την ζύγιση θα καταβάλλεται το τίµηµα από τον πλειοδότη για το επιπλέον βάρος σύµφωνα µε

την τιµή της προσφοράς του.
Σε αντίθετη περίπτωση θα επιστραφεί στον πλειοδότη το ανάλογο ποσό.
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                                                                              Άρθρο 15
 ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της

δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος , στο

δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου,στην ιστοσελίδα του ∆ήµου  & ανάρτηση στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια”

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε τρεις(3) εφηµερίδες µία ηµερήσια και δύο εβδοµαδιαίες του Νοµού

Θεσσαλονίκης.

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

                                                                          Άρθρο 16

 Επανάληψη της δηµοπρασίας

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό 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 µίσθωσης επίσης όταν 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

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου αναφεροµένης στους όρους

της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της

δηµοπρασίας, διεξάγεται  δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη

δηµοπρασία.

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων του ∆ήµου ∆έλτα .

κ. Μυλώση Πασχαλίνα, ηµέρες (∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) και ώρες 8.00π.µ εως 12.00µ.

∆ιεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΙΝ∆ΟΥ Τηλέφωνο 2313 300516 FAX 2310 586-842
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Άρθρο 17
 Ειδικοί όροι

Για ότι δεν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 270/81«Περί καθορισµού

των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι' εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των

δήµων και κοινοτήτων» και των Ν. 3463/06 και του Ν. 3852/2010.

                                                                            Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                    ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ                                                              
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