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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας –
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 213 2072361, 367

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

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 
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.
• Την αριθμ. 325/14-6-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΣΒΣΩΨ8-Η2Δ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Φανερή, πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκποίηση 348 μεταλλικών και 29 πλαστικών 
κάδων, λόγω απόσυρσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις, 199 
παρ.1 του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, και καλούμε τους ενδιαφερομένους να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρων σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
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Περιγραφή των εκποιούμενων ειδών

Αντικείμενο της δημοπρασίας

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

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€),

Τρόπος Διενέργειας Δημοπρασίας

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.

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.

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 
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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.

Εγγυητής

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.

Πληροφορίες ενδιαφερομένων

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι για τους 
αναλυτικού όρους της διακήρυξης από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
του Δήμου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αθ. 1ος όροφος), τηλ. 213-2072361 & 367 ώρες 9:00  π.μ. 
έως 3:00  μ.μ. και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.acharnes.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

http://www.acharnes.gr/
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