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Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφασης:  65/17-04-2018  
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8739/17-04-2018 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση όρων διακήρυξης 

για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου 

Ωρωπού 2018-2019 
Στον Ωρωπό σήμερα στις 17 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στη ΔΕ 
Αυλώνα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ωρωπού, ύστερα 
από την αριθμ. 8413/12-04-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα 
με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 75 του Ν.  
3852/2010 (Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Θωμάς Δημ. Ρούσσης 
2. Σιδέρης Χρήστος 
3. Βελτανιώτης Δημήτριος   
4. Μαντάς Γεώργιος 
5. Σιδέρης Γεώργιος 

 

1. Γιασημάκης Γεώργιος 
2. Χατζηιωάννου Άγγελος 
3. Δημητρίου Επαμεινώνδας  
4. Σταύρου Ιωάννης 

 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Μπουτσικάκη Νίκη.  
Συζητήθηκαν τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα. 
Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Θωμάς Δημ. Ρούσσης εισηγούμενος το 
έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 
Σύμφωνα με το εδάφιο ε, της παραγράφου 1, του άρθρου 72, του Ν3852/2010 η 
Οικονομική Επιτροπή: «ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει 
τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την 
αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή 
δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,» 
Προτείνουμε την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την περισυλλογή 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Ωρωπού 2018-2019 σύμφωνα 
με το συνημμένο σχέδιο. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 

- το εδάφιο ε, της παραγράφου 1, του άρθρου 72, του Ν3852/2010 
μετά από διαλογική συζήτηση της αυτή κατεγράφη στα τηρούμενα ταυτάριθμα 
μαγνητοφωνημένα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α. Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Ωρωπού 2018-2019 ως εξής:  
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Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος 

Χαλκουτσίου 50 

Τ.Κ.: 190 15 Ωρωπός 

Πληροφορίες: Νίκη Αθανασοπούλου 

Τηλ.: 2295-3-20327 

Fax: 2295-3-20328 

e-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr 

ιστοσελίδα: www.oropos.gov.gr 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2018-2019 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΣΟΔΩΝ 
5.060,00€  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1623 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

  
 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ διακήρυξης για την ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2018-2019 με φανερή προφορική πλειοδοτική 

δημοπρασία σύμφωνα με τη με αριθ.: 367/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού 

Έχοντας υπόψη: 

 Την ΚΥΑ 1002901/67/Τ.& Ε.Φ/2002 (ΦΕΚ 57/τ.Β΄/24-01-2002) 

 το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/1981), περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και 

Κοινοτήτων 
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 το Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/τ.Α/ 1983), περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της 70/156/EOK οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 6 

Φεβρουαρίου 1970, περί «προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, που αφορούν 

στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους», όπως 

τροποποιήθηκε με τις 78/315/EOK της 21 Δεκεμβρίου 1977, της 12 Ιουνίου 1978 και της 

80/1267/EOK, της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 την Κ.Υ.Α. 21090/1874/1993 (ΦΕΚ 428/τ.Β΄/1993), περί εγκρίσεως τύπου των δικύκλων ή 

τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/61/EOK 

του Συμβουλίου, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης Ιουνίου 1992 

 την οδηγία 2000/53/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 

Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλους του κύκλου ζωής τους 

 το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/2004), περί μέτρων, όρων και προγραμμάτων για την 

εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των 

χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 

μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/EK για τα οχήματα στο 

τέλους του κύκλου ζωής τους, του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 

 την υπ’ αριθ. οικ. 105136 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 907/τ.Β΄/2004) περί 

εγκρίσεως του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) 

 τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006), περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

 τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010), περί νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης 

 τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/2010), περί ενισχύσεως της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 

 το άρθρο 64 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/2014) περί επειγουσών ρυθμίσεων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

 Τη με αριθ.: 344/22-11-2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ωρωπού με θέμα: Έγκριση εκποίησης 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 270/1981 (7ΗΓΔΩ0Π-45Β) 

 Τη με αριθ. 23/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης, 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με τίτλο: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2018-2019 

 τη με αριθ.: 367/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού με θέμα: Έγκριση της 

μελέτης με τίτλο: Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου 

Ωρωπού 2018-2019 και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας (Ω46ΘΩ0Π-ΛΕΡ) 

 Τη με αριθ.: 2/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ««Ορισμός δύο μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

δημοπρασιών (άρθρο 1 του ΠΔ 270/81) για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των 

κινητών και ακίνητων πραγμάτων του Δήμου Ωρωπού για το έτος 2018» (7ΖΝ6Ω0Π-ΞΨΦ_) 

 Τη με αριθ.: 65/17-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση όρων 

διακήρυξης για την ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
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ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2018-2019 με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με 

τη με αριθ.: 367/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΩΡΩΠΟΥ 2018-2019 με φανερή προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία στις …, ηµέρα ….. και 

ώρα εκκίνησης 11:00, ενώπιον της αρμοδίας προς τούτο Επιτροπής, στην αίθουσα που διεξάγεται το 

Δημοτικό Συμβούλιο, στο Πνευματικό Κέντρο Μαρκοπούλου Ωρωπού, με κριτήριο κατακύρωσης την 

υψηλότερη τιμή και τους κάτωθι όρους:  

ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων 

ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/EK για τα οχήματα στο τέλους του κύκλου ζωής τους, του Συμβουλίου 

της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 »,ως «όχημα» νοείται οποιοδήποτε όχημα είναι χαρακτηρισμένο ως 

κατηγορία Μ1 (οχήματα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων και φέρουν κατ’ ανώτατο 

όριο, εκτός της θέσης του οδηγού, έως οκτώ θέσεις καθημένων) ή Ν1 (οχήματα τα οποία προορίζονται 

για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστο βάρος μη υπερβαίνον τους 3,5 τόνους), όπως 

ορίζεται στο Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄), όπως ισχύει, καθώς και τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα 

οχήματα, όπως ορίζονται στην 21090/1874/1993 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 428/τ.Β΄), όπως 

ισχύει, πλην των τρίκυκλων μοτοσικλετών. 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 

Ι.Χ. 
80,00€ 40 

2 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
130,00€ 12 

3 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 

ΔΙΚΥΚΛΩΝ 
30,00€ 10 

Η ποσότητα είναι ενδεικτική και θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου 

Ωρωπού. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η τιμή εκκίνησης σύμφωνα με τη με υπ΄ αριθ. 23/2017 μελέτη με τίτλο: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2018-2019, που 

εγκρίθηκε με τη με αριθ.: 367/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού ορίζεται ως εξής:  

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι την πλειονότητα των προϋπολογιζομένων ΟΚΤΖ εντός των ορίων 

του Δήμου Ωρωπού αποτελούν τα επιβατικά Ι.Χ., ορίζεται ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για όλα 

τα ΟΚΤΖ, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 116/2004, το ποσό των 80,00€ ανά τεμάχιο. 

(πλην των δικύκλων που ενδεικτικά η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται στα 30,00€/τμχ). Προσφορές 
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μικρότερες του εν λόγω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της 

Δημοπρασίας.  

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα που 

αναφέρεται παραπάνω. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη 

ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και 

πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποία καταχωρείται στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης µαζί µε το 

ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταβιβάζεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την 

προσφορά του µέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από τον Νόµο 

εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικός πλειοδότης. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή δηµοπρασίας, πριν 

από την έναρξή της και πρέπει για το λόγο αυτό να έχει νόµιµο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται 

ότι µετέχει για λογαριασµό του. 

Η απόφαση της Επιτροπής δηµοπρασίας περί αποκλεισµού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη 

δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόµενους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται 

στα πρακτικά. 

Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο 

πλειοδότη και τον εγγυητή του. Για το πρακτικό της δηµοπρασίας αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή 

(παρ. 1ε, άρθρο 72, Ν. 3852/2010). 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ΄ αυτήν 

πλειοδότης ή κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: 

α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το δημοτικό Συμβούλιο 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. Επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής 

επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Στην (β) περίπτωση 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 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερόμενης 

στους όρους της πρώτης διακήρυξης της δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημερών προ της 

ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

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

προηγούμενη δημοπρασία. 

Σε περίπτωση άγονου αποτελέσματος πρώτης και δεύτερης δημοπρασίας ανατίθεται απευθείας η 

περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο 
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καθορίζει και τους όρους. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία έχει το οποιοσδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα και είναι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας οχημάτων 

Ο.Κ.Τ.Ζ. (αυτοκίνητο στο τέλος του κύκλου ζωής) ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 

Ε.Δ.Ο.Ε. (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος) και μπορούν να 

εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση των εργασιών. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία 

πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού προ της 

έναρξης της διαδικασίας τα εξής: 

Καθώς η παράδοση Ο.Κ.Τ.Ζ. σε μη εγκεκριμένη εγκατάσταση απαγορεύεται ρητά, και επειδή πρέπει να 

εκδίδεται βεβαίωση παραλαβής του Ο.Κ.Τ.Ζ. είτε από τα Σημεία Παραλαβής είτε από τις Εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας, απαιτείται:  

1. Απλό φωτοαντίγραφο Σύμβασης σε ισχύ με την Ε.Δ.Ο.Ε. από την οποία να προκύπτει ότι 

είναι εγκεκριμένα σημεία παραλαβής ή εγκεκριμένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Ο.Κ.Τ.Ζ. (ή εναλλακτικά σύμβαση με εγκεκριμένη από την Ε.Δ.Ο.Ε. Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας στην περίπτωση που το σημείο παραλαβής δεν διατηρεί σύμβαση με την 

Ε.Δ.Ο.Ε.).  

2. Υποχρεωτική είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην δημοπρασία 

αναγνωρισμένης Τράπεζας (ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων) ποσού ίσου με το 10% του ελάχιστου ορίου πρώτης 

προσφοράς, ήτοι 506,00€. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του πλειοδότη παραμένει στην Υπηρεσία, ενώ όσον αφορά 

του υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν, εντός 

δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Οικονομική 

Επιτροπή και αφού η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφανθεί περί της νομιμότητας της απόφασης 

αυτής, μετά από σχετική τους αίτηση. 

3. Βεβαίωση μη οφειλής τελών και δικαιωμάτων από το ταμείο του Δήμου, από οποιαδήποτε 

αιτία, του ιδίου καθώς και του εγγυητή του. 

4. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι 

έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και σε περίπτωση νομικού προσώπου η υπεύθυνη 

δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, όπως αποδεικνύεται από το επικυρωμένο 

καταστατικό του νομικού προσώπου, το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί επίσης, 

συνοδευόμενο από το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Μεταβολών του αρμόδιου 

Πρωτοδικείου. 

5. Εφόσον το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο συμμετέχει στη δημοπρασία όχι με το νόμιμο 

εκπρόσωπό του βάσει καταστατικού, αλλά με άλλο εκπρόσωπο υποβάλει εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης με γνήσιο της υπογραφής.  

ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως 

από τον πρώτο στους επόμενους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 
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Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασίας αξιόχρεο 

εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας, όπως και το 

συμβόλαιο, δεσμευμένος με την υπογραφή του ότι εγγυάται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με 

τον πλειοδότη για κάθε είδους υποχρέωση οικονομική ή άλλη και την εκπλήρωση των όρων της 

σύμβασης. 

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

πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται σε δέκα μέρες, από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της 

κατακυρωτικής αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών το συμβόλαιο θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του πλειοδότη αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης 

με άλλη καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό (1/10) επί 

του επιτευχθέντος τελικά τιμήματος, ήτοι 10% επί του συνολικού ποσού προσφοράς του αναδόχου για 

την εξασφάλιση των όρων της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια υπηρεσία 

του Δήμου καθ' όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, για την εξασφάλιση των όρων της σύμβασης. 

Η εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δήμου σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από 

τους όρους της σύμβασης, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη της σύμβασης και 

την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων, σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 6 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωρωπού και του φυσικού προσώπου ή της 

εταιρείας που θα προκύψει από την διαδικασία της δημοπρασίας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την 

υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος ακόμη. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού δι' οιανδήποτε εκνίκηση του πράγματος, ούτε για την εν 

γένει κατάσταση αυτού. Σε περίπτωση εκνικήσεως, ο Δήμος υποχρεούται να επιστρέψει εις τον 

αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως, αναλόγου ποσού, οριζομένου δι' αποφάσεως του δημοτικού 

συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή εις τα δικαστήρια. 

Καμία αξίωση δεν μπορεί να έχει ο τελευταίος πλειοδότης περί ελαττώσεως του τιμήματος για 

οποιονδήποτε λόγο. 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται τα προς εκποίηση αντικείμενα. Η συμμετοχή και μόνο στη δημοπρασία σημαίνει ότι έλαβε 

γνώση της πραγματικής κατάστασης αυτών και αποδέχεται αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από 

τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου, καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ωρωπού (www.oropos.gov.gr) Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης θα 

δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (ή σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του 

δήμου αν δεν εκδίδεται ημερήσια) και μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, κατά τις διατάξεις του Ν. 
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3548/2007. Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) 

βαρύνει τον Δήμο Ωρωπού. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Πληροφορίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τη δημοπρασία θα παρέχονται από την Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης από την αρμόδια υπάλληλο 

κα Νίκη Αθανασοπούλου, τηλ. επικ.: 2295-3-20327, Fax: 2295-3-20328, e-mail: 

ty@3034.syzefxis.gov.gr 

 

 

Για όσα δεν ορίζονται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «περί της 

διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων 

των δήμων και κοινοτήτων», καθώς και των Ν. 3463/2006 και 3852/2010.  

 

Οι όροι της με αριθ. 23/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας 

Δόμησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με τίτλο: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2018-2019 αποτελούν και όρους 

της παρούσης διακήρυξης. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ 

 
 
Β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθμό 65/2018 
Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

Θωμάς Δημ. Ρούσσης 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής 
Θωμάς Δημ. Ρούσσης  

                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Σιδέρης Χρήστος 
Βελτανιώτης Δημήτριος   
Μαντάς Γεώργιος 
Σιδέρης Γεώργιος 
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