
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Απόσπασμα από το  25o  Πρακτικό                                                                                                          
Αριθμ. Αποφ.325 
Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 2Ο  
Συνεδρίαση της 14.06.2022                                                                                                                      
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 55503/10-06-2022 
 
 
 
Στις Αχαρνές σήμερα την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.  στο 
Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 55503/10-06-2022 εγγράφου προσκλήσεως 
του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 παρ.4 , 
72 και 75 του Ν. 3852/2010,καθώς και το άρθρο 67 το Ν.4830/21, όπως ισχύουν. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.  
 

   
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος                                                                                1. Αραμπαντζής Ευάγγελος 
2. Αβραμίδης Ιωάννης   2. Παυλίδου Όλγα 
3. Βρεττός Μιχαήλ      3. Τσιμπογιάννης Δημήτριος 
4. Δαμάσκος Νικόλαος      4. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος 
5. Κατσανδρή Χρηστίνα  

 

Θέμα: «Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκποίηση 348 μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων 

απορριμμάτων, λόγω απόσυρσης» 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βρεττός Σπυρίδωνας φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 2ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει ην εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που 

αφορά στην σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκποίηση 348 μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων 

απορριμμάτων, οι οποίοι λόγω εκτεταμένης χρήσης και παλαιότητας είναι πλέον μη λειτουργικοί και δεν 

επιδέχονται επισκευή.  

Εχοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 Το αριθμ. πρωτ. 39271/30-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
χρήζουν απόσυρσης 348 μεταλλικοί και 29 πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι λόγω 
εκτεταμένης χρήσης και παλαιότητας είναι πλέον μη λειτουργικοί και δεν επιδέχονται επισκευή. 
Λόγω έλλειψης χώρου συγκέντρωσης του συνόλου των κάδων αυτών η απόσυρσή τους θα γίνεται 
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τμηματικά.  

 Την απόφαση 165/2021 (ΑΔΑ: 6ΑΥΜΩΨ8-ΚΠΟ) Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης εκποίησης 
348 μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων απορριμμάτων με τη διενέργεια ανοιχτής 
προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ.1 του 
Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. 

 Η εκποίηση του κινητού θα γίνει με δημοπρασία σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ΠΔ 270/81. 
(άρθρο 201 ΔΚΚ)  

 Την 1156/2021 (αριθμ. πρωτ. 34299/3-9-2021) απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί ορισμού 
Αντιδημάρχων. 

 Την υπ’ αριθμ. 14/22-02-2022 (ΑΔΑ Ψ3ΤΗΩΨ8ΦΒ0) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύστασης 
της Επιτροπής Εκτιμήσεων έτους 2022 και επικύρωση του Πρακτικού ανάδειξης Μηχανικού από τη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, με έργο της την αγορά, εκμίσθωση,  μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων 
και κινητών πραγμάτων σύμφωνα με α) τα άρθρα 7, 8 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και β) το άρθρο 26 
του Ν. 4024/2011, όπως ο Νόμος ορίζει. 

 Την αριιθμ. πρωτ. 43132/12-5-2022 έκθεση εκτίμησης εκποίησης Κάδων Απορριμμάτων της 
Εκτιμητικής Επιτροπής.  

 Το ποσό από την εκποίηση θα πιστωθεί στον Κ.Α. εσόδων 1122.001. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Όροι Διακήρυξης για την “Φανερή, πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκποίηση 348 
μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων” : 

--------------------------------------------------------- 

Άρθρο 1ο  

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική. Θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
270/1981 και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 165/30-11-2021 αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της 
επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 στις 5 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. 
έως 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Αχαρνών (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), οδός Λ. 
Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα. 

Η δημοπρασία 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. 

Άρθρο 2o 

Αντικείμενο της δημοπρασίας 
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Η δημοπρασία αφορά την εκποίηση μεταλλικών και πλαστικών κάδων, που συγκεντρώνονται σε χώρους 
του Δήμου και μπορεί ο πλειοδοτών να παραλαμβάνει τις εκποιούμενες ποσότητες, κατόπιν εγκρίσεως της 
αρμόδιας επιτροπής. Ειδικότερα, θα εκποιηθούν κατ' εκτίμηση οι ακόλουθες ποσότητες: 

 

 

α/α Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Εκτιμώμενη 
Ποσότητα 
σε τόνους 

Ελάχιστη Τιμή 
Μονάδας 
€/τόνος 

Ελάχιστο όριο 
της πρώτης 

προσφοράς (€) 

1 
Μεταλλικοί κάδοι 
απορρημάτων χωρητικότητας 
1.100 λίτρων 

348 38,28 220 8.421,60 

2 

Πλαστικοί κάδοι 
απορρημάτων  

χωρητικότητας 1.100 λίτρων 

29 1,45 50 72,50 

 8.494,10 

Άρθρο 3ο  

Τιμή εκκίνησης 

Ως ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς των εκποιούμενων κάδων ορίζεται το ποσό των Οκτώ Χιλιάδων 
Τετρακοσίων Ενενήντα Τεσσάρων ευρώ και Δέκα λεπτών (8.494,10€), 

Η προσφορά δεσμεύει τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την 
ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. 

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν προσφορά για όλα τα πιο πάνω είδη υλικών (μεταλλικοί  κάδοι 
και πλαστικοί κάδοι) 

Άρθρο 4ο  

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τα οποία οφείλουν να εκπροσωπούνται 
νόμιμα), εφόσον κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας προσκομίσουν την προσφορά 
τους σε σφραγισμένο φάκελο που στο εξώφυλλό του θα αναγράφει το όνομα/επωνυμία του 
συμμετέχοντος και τον τίτλο της δημοπρασίας και θα περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της 
παρούσας. 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 5ο 

Όροι και υποχρεώσεις 

1. Ο πλειοδότης θα παραλάβει με δικά του μέσα τα εκποιούμενα είδη από το χώρο περισυλλογής 
τους σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος καθαριότητας του Δήμου. 

2. Η παραλαβή θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού, 
Εποπτείας  Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων κ. Σπύρο Παππού Τηλ.: 210 2404 429    
213 2072 471 & e mail: spappous@acharnes.gr 

3. Κατά την παραλαβή του προς εκποίηση υλικού θα εκδοθούν τα απαραίτητα συνοδευτικά 
έγγραφα, δελτίο αποστολής από το Δήμο και ζυγολόγιο από την εταιρεία. 
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Άρθρο 6ο 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν σε κλειστό φάκελο τα εξής δικαιολογητικά με ποινή 
αποκλεισμού : 

α. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου ή νομίμου εκπροσώπου αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Εάν 
συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει 
αντίγραφο καταστατικού, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης από το οποίο να προκύπτει η κατά 
νόμο δημοσίευση, καθώς και πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου 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 Δανείων, ποσοστού 10% επί του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης 
προσφοράς.  

γ.  Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ( του συμμετέχοντα και του εγγυητή).  

δ.  Δημοτική ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών (του συμμετέχοντα και του 
εγγυητή). 

ε.  Υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερόμενου (φυσικού προσώπου ή νομίμου εκπροσώπου αν πρόκειται 
για νομικό πρόσωπο) και του εγγυητή αυτού ότι : 

1. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 

2. Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση. 

3. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις 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). Δεν 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 7ο  

Εγγυητική καλής εκτέλεσης 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού προσφοράς του πλειοδότη. Η κατατεθείσα αρχικώς 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται με την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης, επιστρέφονται και 
οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των τυχόν λοιπών συμμετεχόντων. 

Άρθρο 8ο 

Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας 

1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη 
ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την 
οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη 
συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η αρμόδια Επιτροπή η 
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, 
οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το 
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αντίστοιχο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει για δικό του 
λογαριασμό. 

2. Η Επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τους φακέλους των δικαιολογητικών. Στο εξώφυλλο του 
κάθε φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του συμμετέχοντος ή η επωνυμία 
της εταιρίας. Η Επιτροπή καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τα ονόματα των 
ενδιαφερόμενων κατά σειρά προσέλευσης. 

3. Στη συνέχεια, η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητά 
τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου από τη συμμετοχή του στη 
δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα 
πρακτικά. 

4. Ακολούθως, ο διαγωνισμός συνεχίζεται με προφορική πλειοδοσία ανάμεσα σε εκείνους που έχουν 
υποβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα δικαιολογητικά, έως 
ότου αναδειχθεί ο τελικός πλειοδότης. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας 
του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, τον τελικό πλειοδότη και τον εγγυητή 
του. 

Άρθρο 9ο 

Δικαίωμα υποβολής ένστασης 

Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν μόνο όσοι συμμετείχαν στη δημοπρασία ή αποκλείσθηκαν από αυτήν 
σε οποιοδήποτε στάδιο και μόνο για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Οι ενστάσεις επί 
της διεξαγωγής της δημοπρασίας κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και, αφού 
πρωτοκολληθούν, διαβιβάζονται στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την ίδια ημέρα διεξαγωγής 
της δημοπρασίας. Η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων, η δε γνώμη 
της αυτή καταγράφεται στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας. Πριν από την έγκριση ή μη του 
πρακτικού για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις 
υποβληθείσες ενστάσεις. 

Άρθρο 10ο 

Κριτήριο κατακύρωσης - Υπογραφή Σύμβασης 

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. Πλειοδότης θα 
ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη προσφορά στο σύνολο του πακέτου. Μετά το πέρας 
της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού 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 συνολικά σε 
8.494,10€, ήτοι 8.421,60€ προ ΦΠΑ για τους μεταλλικούς κάδους και 72,50€ για τους πλαστικούς κάδους. 
Κάθε μεταγενέστερη της πρώτης προσφοράς θα αυξάνεται τουλάχιστον κατά ένα λεπτό (0,01) ευρώ από 
την προηγούμενή της. 

Προσφορές μικρότερες του ποσού αυτού απορρίπτονται. Ο τελευταίος πλειοδότης μετά την τελευταία του 
προσφορά θα κάνει ανάλυση της τελικής προσφοράς ανά τόνο για κάθε ένα από τα εκποιούμενα είδη. 

Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής να 
συμμορφωθεί, ειδάλλως η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
σε βάρος του τελικού πλειοδότη και του εγγυητή του, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' 
ονόματι αυτού κατακυρωθέν ποσόν, ποσό το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται για έγκριση και κατακύρωση στην Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου, η οποία κατακυρώνει ή όχι, σύμφωνα και με την εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας της 
δημοπρασίας. Η εκδοθείσα απόφαση αποστέλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 225 
του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τον 
προβλεπόμενο από την παραπάνω διάταξη έλεγχο νομιμότητας. 
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Ο τελικός πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση αν δεν εγκριθούν τα πρακτικά της 
δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή και η εκδοθείσα απόφασή της από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής. 

Η κοινοποίηση της εγκριθείσας νόμιμης κατακυρωτικής απόφασης στον τελικό πλειοδότη γίνεται με 
επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από αυτόν που επιδίδει και τον παραλήπτη, ή με e-mail. Σε 
περίπτωση απουσίας ή άρνησης του τελικού πλειοδότη να την παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα 
ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο (2) μάρτυρες. 

Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της εγκριθείσας 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον 
εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και το σύνολο των 
δικαιολογητικών για τα οποία είχε καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ή αυτών που η ισχύς τους έχει λήξει, 
άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, ενεργείται δε 
αναπλειστηριασμός σε βάρος του και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφοτέρων δια την επί το έλασσον 
διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγουμένη. Με τη λήξη της παραπάνω 
προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα. 

Άρθρο 11ο 

Εξόφληση του τιμήματος 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού καλείται ο ανάδοχος με έγγραφο της Επιτροπής, να καταβάλει το 
τίμημα στο ταμείο του Δήμου 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 Διεύθυνσης του Δήμου Αχαρνών. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική 
ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Δήμου 
Αχαρνών 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 Δήμος 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. 

Το ποσό αυτό θα πιστωθεί στον Κ.Α. εσόδων 1122.001. 

Άρθρο 12ο 

Υποχρεώσεις πλειοδότη 

Η μεταφορά των κάδων θα γίνει με οχήματα του πλειοδότη, έπειτα από σχετικό έγγραφο αίτημα της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου, 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 κάδους προκειμένου να 
προσδιορισθεί το ακριβές τους βάρος, παρουσία υπαλλήλου της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου 
Αχαρνών. Μετά την ζύγιση θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης υπογεγραμμένο από τον πλειοδότη και 
τον υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας, που επιβλέπει την ζύγιση. Σε περίπτωση πλεονάζουσας 
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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. 

Άρθρο 13ο  

Ευθύνη Δήμου 

Ο Δήμος Αχαρνών δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οποιαδήποτε εκνίκηση των ειδών, ούτε για την 
εν γένει κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα είδη αυτά, ούτε για τις επ’ αυτών υφιστάμενες δουλείες. Σε 
περίπτωση εκνίκησης των ειδών, ο Δήμος υποχρεούται να επιστρέψει άτοκα το καταβληθέν από τον 
αγοραστή ποσό, σε περίπτωση δε μερικής εκνίκησης, το ανάλογο αυτής ποσό, το οποίο θα οριστεί με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή στα καθ’ ύλην και κατά τόπο 
αρμόδια δικαστήρια. 

Άρθρο 14ο 

Επανάληψη της δημοπρασίας 

1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από τον Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιαστεί σ’ αυτήν πλειοδότης. 

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω ασύμφορου του 
επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας, 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελικός πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 
υπογράψουν τα πρακτικά, όπως και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελικό πλειοδότη της 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και την εγκριτική 
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και 
υπογραφή της σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που ο τελικός πλειοδότης και ο εγγυητής του είτε αρνούνται να υπογράψουν τα 
πρακτικά είτε δεν προσέλθουν εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, η 
δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος τους, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' 
ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

4. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία 
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως, δημοσιεύεται με τον τρόπο που δημοσιεύεται 
και η αρχική διακήρυξη, αλλά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας της 
επαναληπτικής δημοπρασίας και διεξάγεται όπως και η αρχική. 

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

Άρθρο 15o 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.acharnes.gr) και στον 
Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Για 
την ανάρτηση αυτή θα εκδοθεί αποδεικτικό ανάρτησης. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια 
δημοπρασίας σε μία ημερήσια εφημερίδα και σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού και θα 
αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών www.acharnes.gr. Τα έξοδα δημοσίευσης της 
διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν τον πλειοδότη και εξοφλούνται πριν την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 16ο 
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Για ότι δεν προβλέπεται στους όρους της παρούσας διακήρυξης ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 270/1981 
(Φ.Ε.Κ. - 77/30-3-1981 τ. Α'), του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. - 114 τ. Α/8-6-
2006) και του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 τ. Α'/7-6-2010), Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

 

--------------------------------------------------------- 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                   Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Το καθορισμό των Όρων Διακήρυξης για την φανερή, πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την 
εκποίηση 348 μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων, 

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 
 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 325/2022. 

 

                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                                    1. Αβραμίδης Ιωάννης                                                                                 

2. Βρεττός Μιχαήλ 
3. Δαμάσκος Νικόλαος 
4. Κατσανδρή Χρηστίνα 
 

 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
 
Αχαρνές  Αυθημερόν 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                    ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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