1ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΕΞΟΔΩΝ

ΑΧΑΡΝΕΣ: 25/08/2022

ΠΡΟΣ: Τον κ. Σπυρίδων Βρεττό
Δήμαρχο - Πρόεδρο Οικον. Επιτροπής.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θ Ε Μ Α : Έγκριση της μετακίνησης και της αποζημίωσης των δαπανών
μετακίνησης συνολικού ποσού 590,00€ για την συμμετοχή του Δημάρχου κ.
Σπυρίδων Βρεττού και του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Βρεττού, στο 13ο FORUM της
Αυτοδιοίκησης που διοργανώνει η Ένωση Δημάρχων Αττικής σε συνεργασία με την
Π.Ε.Δ.Α. στον Πόρο, τις 2-3-4/09/2022.

κ. Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση σε προσεχή
συνεδρίαση για την έγκριση της μετακίνησης και της αποζημίωσης των δαπανών
μετακίνησης συνολικού ποσού 590,00€, για την συμμετοχή του Δημάρχου κ.
Σπυρίδων Βρεττού και του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Βρεττού, στο 13ο FORUM της
Αυτοδιοίκησης που διοργανώνει η Ένωση Δημάρχων Αττικής σε συνεργασία με την
Π.Ε.Δ.Α. στον Πόρο, τις 2-3-4/09/2022.
.
.

Η δαπάνη θα αντληθεί από τον Κ.Α. : 00-6431.001 του προϋπολογισμού
έτους 2022.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΚΚΑ
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2ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΕΞΟΔΩΝ

ΑΧΑΡΝΕΣ: 26/08/2022

ΠΡΟΣ: Τον κ. Σπυρίδων
Βρεττό - Δήμαρχο & Πρόεδρο
Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θ Ε Μ Α : «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού
4.960,00€, που αφορά τη δαπάνη πληρωμής των εξόδων νομικής
υποστήριξης (αθωωτική απόφαση) των υπαλλήλων του Δήμου μας Ε.Λ., Μ.Α.,
Μ.Π. και Κ. Κ. ».
Κυρία Πρόεδρε.
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση σε προσεχή
συνεδρίαση, για την έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή
ποσού 4.960,00€, που αφορά τη δαπάνη πληρωμής των εξόδων νομικής
υποστήριξης (αθωωτική απόφαση) των υπαλλήλων του Δήμου μας Ε.Λ., Μ.Α.,
Μ.Π. και Κ. Κ. .
Η δαπάνη θα αντληθεί από τον Κ.Α. : 00-6492.001 του προϋπολογισμού
έτους 2022.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΚΚΑ
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3ο ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο
της Οικ. Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Α) Έγκριση παροχής πάγιας προκαταβολής έτους 2022 του Δήμου
Αχαρνών, στον Κ.Α. 00-8251 Προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022
Β) Ορισμός υπολόγου διαχειριστή αυτής & Γ) Έγκριση των Κ.Α. που θα
ορίζουν τις επιμέρους δαπάνες που θα δύναται να πληρωθούν από την Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Αχαρνών.»
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την
λήψη απόφασης για την Α) Έγκριση παροχής πάγιας προκαταβολής έτους
2022 του Δήμου Αχαρνών, στον Κ.Α. 00-8251 Προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2022 Β) Ορισμός υπολόγου διαχειριστή αυτής & Γ)
Έγκριση των Κ.Α. που θα ορίζουν τις επιμέρους δαπάνες που θα δύναται να
πληρωθούν από την Πάγια Προκαταβολή του Δήμου Αχαρνών.»
Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Εξόδων
Κλειώ Κατάρα

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Ειρήνη Λέκκα
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4ο ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Πλατεία Αγίου Νικολάου 3,
2ος όροφος

Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

136 71 Αχαρνές
Συντάκτρια: Τσιαούση Δήμητρα
Τηλ.: (+30) 210 2415472

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Σύνταξη των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την συλλογή,
απορρύπανση

και

εγκαταλειμμένων

οριστική

διαγραφή

οχημάτων

των

ακινητοποιημένων

/

(οχημάτων-φορτηγών-δικύκλων-

τρικύκλων) εντός των ορίων του Δήμου»
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της με αριθμ.79/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που
αφορά στην έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την συλλογή, απορρύπανση και
οριστική

διαγραφή

των

ακινητοποιημένων

/

εγκαταλειμμένων

οχημάτων

(οχημάτων-φορτηγών-δικύκλων-τρικύκλων-λοιπά μέσα οχημάτων) του Δήμου,
παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για
τη σύνταξη των όρων διακήρυξης της σχετικής δημοπρασίας,
Σύμφωνα με
1. το

Π.Δ.

116/2004

«περί

της

διαδικασίας

απομάκρυνσης

εγκαταλελειμμένων οχημάτων (οχημάτων-φορτηγών-δικύκλων)».
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2. το Π.Δ. 270/1981 «περί του καθορισμού των οργάνων, της
διαδικασίας, των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή
εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων».
3. τον Ν.3463/2006 «Νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
4. τα

άρθρα

224,225,230,231,238

του

Ν.3852/2010

«Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. τον

Ν.4257/2014

σχετικά

με

πλειοδοτικό

διαγωνισμό

για

τη

συλλογή απόβλητων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
6. την ΚΥΑ 1002901/67/2022 – ΦΕΚ 57/β/24-01-2022 «Διαδικασία και
προϋποθέσεις

χαρακτηρισμού

στερεών

αποβλήτων

εγκαταλελειμμένων οχημάτων»
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ / ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

Ο

Δήμος

δημοπρασία

για

Αχαρνών
την

προκηρύσσει

συλλογή,

φανερή,

απορρύπανση

ακινητοποιημένων/εγκαταλειμμένων

προφορική
και

οχημάτων

οριστική

και

πλειοδοτική

διαγραφή

των

(Ι.Χ.-φορτηγών-δικύκλων-

τρικύκλων) του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφορά ανά
όχημα.
Άρθρο 1ο – Νομοθεσία.
Η διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα πλειοδοτήσει στον
παρόντα διαγωνισμό, για την απόκτηση του συνόλου των χαρακτηρισμένων ως
εγκαταλειμμένων

οχημάτων

(όπως

ορίζεται

στο

ΠΔ

431/1983)

εντός

των

διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών. Ο συνολικός αριθμός τους εκτιμάται στα
200 ( διακόσια ) περίπου οχήματα σε ετήσια βάση, αλλά αυτή είναι ενδεικτική και
όχι περιοριστική εκτίμηση.
Η διενέργεια της δημοπρασίας και η συλλογή, απορρύπανση και οριστική
διαγραφή των ακινητοποιημένων - εγκαταλειμμένων οχημάτων θα γίνουν σύμφωνα
με:
1.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 “Περί καθορισμού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή
εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

2.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων
τέλους κύκλου ζωής.
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3.

Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισμού
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)
και άλλες διατάξεις»

4.

Την απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (οικ. 105136, ΦΕΚ 907/Β’/2004) για την
έγκριση

συλλογικού

συστήματος

εναλλακτικής

διαχείρισης

Οχημάτων

Ελλάδος (ΕΔΟΕ)
5.
6.

Τις διατάξεις του αρ.64 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-14).
Την ΚΥΑ 1002901/67/2022 – ΦΕΚ 57/β/24-01-2022 «Διαδικασία και

προϋποθέσεις

χαρακτηρισμού

στερεών

αποβλήτων

εγκαταλελειμμένων

οχημάτων».
7.

Τον Ν.3463/2006 «Νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

8.

τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αρθρο 2ο - Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Η Δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί
στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών (Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Αχαρνές,
Τ.Κ. 13673), από την αρμόδια Επιτροπή Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για
την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση κινητών πραγμάτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, την 21/09/2022, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00–11:00 π.μ..
Για πληροφορίες στην υπάλληλο Τσιαούση Δήμητρα.
Αρθρο 3ο - Συμμετοχή στη δημοπρασία.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα
επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε., μπορούν
να εγγυηθούν την εκπλήρωση των όρων που περιγράφονται στην παρούσα
διακήρυξη και οι οποίες θα προσκομίσουν εγγύηση άρτιας εκτέλεσης της παροχής.
Οι

εταιρείες

που

παίρνουν

μέρος

στην

δημοπρασία

θα

πρέπει

να

παραδίδουν τα οχήματα σε σημεία, τα οποία είναι συμβεβλημένα με εγκεκριμένα
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. (Σήμερα το μόνο σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης ΟΤΚΖ (Όχημα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής του) είναι η «Εναλλακτική
Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος» (ΕΔΟΕ)).
Άρθρο 4ο - Γλώσσα διαδικασίας.
Επίσημη γλώσσα της δημοπρασίας είναι η ελληνική και όλα τα στοιχεία
αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην
ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Οι τυχόν
ενστάσεις θα υποβάλλονται επίσης στην ελληνική γλώσσα.
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Άρθρο 5ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία.
Κάθε συμμετέχων που λαμβάνει μέρος στη δημοπρασία οφείλει να
προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού:
1) Οι Έλληνες πολίτες:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, τρίμηνης διάρκειας, ποσού
ίσου με 3.300,00€, το οποίο αναλύεται σε 1/10 του ορίου της πρώτης
προσφοράς. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των
17.500,00

€,

το

οποίο

προκύπτει

από

το

άθροισμα

του

προϋπολογιζόμενου ελάχιστου αριθμού περισυλλεγμένων οχημάτων (150
Ι.Χ. x 150,00€ ανά όχημα = 22.500,00€, 30 φορτηγά x 250,00€ ανά
όχημα

=

7.500,00€, 20 δίκυκλα-τρίκυκλα x 75,00€ ανά όχημα =

1500,00€ και 30 λοιπά x 50,00 € ανά τεμάχιο = 1.500,00€. Γενικό
Σύνολο = 33.000).
2. Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού επιμελητηρίου, με πιστοποίηση της εγγραφής
για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
δημόσια αρχή, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία της δημοπρασίας.
4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού εγγραφής στην «Εναλλακτική Διαχείριση
Οχημάτων Ελλάδος» (ΕΔΟΕ) που να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο.
5. Φορολογική Ενημερότητα από το Δημόσιο Ταμείο.
6. Ασφαλιστική ενημερότητα.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, με την
οποία θα δηλώνεται ότι:
α. δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και
ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του
Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α..
β. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών
με αυτή Διατάξεων και Νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται.
8.

Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

9.

Φωτοτυπία καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο
νόμιμος εκπρόσωπός της.

2) Οι αλλοδαποί πολίτες:
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες, αλλά με έκδοση της χώρας
εγκατάστασής τους.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 630cae9f70128e28a8742415 στις 29/08/22 15:28

3) Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Όλα τα ως άνω.
4) Οι Συνεταιρισμοί:
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής, ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
5) Ενώσεις προμηθευτών (κοινή προσφορά):
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για όσους συμμετέχουν
στην ένωση.
Άρθρο 6ο - Εκπροσώπηση.
Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως.
•

Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) εκπροσωπούνται από κάποιο μέλος
του

διοικητικού

τους

συμβουλίου

ή

από

άλλο

νόμιμα

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για ανώνυμες εταιρίες αυτός που θα
καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του και της
βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου υπογραφής (στην
περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου
εκπροσώπου

της

εταιρείας),

θα

προσκομίσει

πρακτικό

του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η
συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα
ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας ή του συνεταιρισμού για να
παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή.
•

Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), οι Ομόρρυθμες
Εταιρείες

(Ο.Ε.)

και

οι

Ετερόρρυθμες

Εταιρείες

(Ε.Ε.)

εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
•

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με το
νόμιμο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού, αλλά με εκπροσώπους
τους,

υποβάλλουν

μαζί

με

την

προσφορά,

βεβαίωση

εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του
εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή
συμβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην
Επιτροπή της Δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, υποβάλλοντας
βεβαίωση

εκπροσώπησης,

εκπροσωπουμένου,

από

βεβαιουμένου
την

αρμόδια

του

γνήσιου

δικαστική

ή

της

υπογραφής

διοικητική

αρχή

του
ή

συμβολαιογράφο, διαφορετικά θεωρείται ότι πλειοδοτεί για λογαριασμό του με όλες
τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις.
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Άρθρο 7ο – Διαδικασία δημοπρασίας
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών Διενεργούμενων Προμηθειών, στις 21/09/2022, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ..
Με την έναρξη του διαγωνισμού ο κάθε διαγωνιζόμενος παραδίδει στην
Επιτροπή το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας και τον φάκελο συμμετοχής με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε ένα αντίγραφο, το οποίο μονογράφεται από όλα
τα μέλη της Επιτροπής και καταγράφεται στο Πρακτικό.
Στο φάκελο συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφεται:
α) ο τίτλος της δημοπρασίας,
α) ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την δημοπρασία,
β) η ημερομηνία της δημοπρασίας,
γ) τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Αρχικά η Επιτροπή, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αποφασίζει
ποιες

συμμετοχές

γίνονται

δεκτές

και

ποιες

απορρίπτονται.

Ο

Πρόεδρος

ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους, οι δε φάκελοι συμμετοχής
τους μονογράφονται από την Επιτροπή και παραμένουν στην Υπηρεσία μέχρι την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η απόφαση της Επιτροπής για
τον αποκλεισμό ενδιαφερόμενου από τη διαδικασία της δημοπρασίας, επειδή δεν
πληροί τους προβλεπόμενους από τη διακήρυξη όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.
Στη συνέχεια ξεκινά η δημοπρασία.
Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, προφορική και φανερή. Κάθε προσφορά που
γίνεται από τους διαγωνιζόμενους είναι δεσμευτική, δέσμευση η οποία μεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από το πρώτο διαγωνιζόμενο στους υπολοίπους και επιβαρύνει
οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Οι προσφορές των πλειοδοτών δίνονται
προφορικά και για τις τέσσερις κατηγορίες οχημάτων, αναγράφονται στα πρακτικά
κατά

σειρά

εκφωνήσεως

με

το

ονοματεπώνυμο

των

πλειοδοτών

και

προσυπογράφονται από αυτούς.
Προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου ως την ώρα
που θα ορίσει ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Μετά το πέρας του
καθορισμένου χρόνου, καμιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή, εκτός αν η επίδοση των
προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Για τη συνέχιση της
Δημοπρασίας πέρα από την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η Επιτροπή, απόφαση της
οποίας καταχωρείται στα Πρακτικά. Όταν η οριζόμενη ώρα (ή τυχόν επιμήκυνση
της, σύμφωνα με τα παραπάνω) παρέλθει, κηρύσσεται λήξασα η δημοπρασία,
αναγράφεται

αυτό

στα

Πρακτικά

και

απαγορεύεται

για

οποιοδήποτε

λόγο,

μεταγενέστερα, η αποδοχή προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού.
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Πλειοδότης αναδεικνύεται οριστικά αυτός, που θα προσφέρει το μεγαλύτερο
ποσό ανά όχημα και στις τέσσερις κατηγορίες οχημάτων.
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή,
και τον τελευταίο πλειοδότη. Ο τελευταίος πλειοδότης είναι δεσμευμένος για την
προσφορά του μέχρι να γίνει η κοινοποίηση για την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 8ο - Τιμές προσφορών – Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς.
Για το χρονικό διάστημα ενός έτους, ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων
οχημάτων που θα περισυλλεγούν προϋπολογίστηκε από την υπηρεσία σε 150τεμ.
για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, 20τεμ. για τα φορτηγά κάθε είδους, 20 για δίκυκλατρίκυκλα και 30 λοιπά μέσα οχημάτων περίπου και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος
για την ποσότητα και την ποιότητα αυτών. Οι ποσότητες αυτές είναι ενδεικτικές και
σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. (150 Ι.Χ. x 150,00€ ανά όχημα = 22.500,00€,
30 φορτηγά x 250,00€ ανά όχημα = 7.500,00€, 20 δίκυκλα-τρίκυκλα x 75,00€ ανά
όχημα = 1500,00€ και 30 λοιπά x 50,00 € ανά τεμάχιο = 1.500,00€.
Το ποσό της πρώτης προσφοράς (εκκίνησης) ορίζεται ανά κατηγορία οχημάτων
ως εξής:
1. για ΙΧ αυτοκίνητα, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 150,00 €
(εκατόν πενήντα) ανά όχημα.
2. για φορτηγά κάθε είδους, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
250,00 € (εκατόν πενήντα) ανά όχημα.
3. για δίκυκλα-τρίκυκλα, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

75,00€

(εβδομήντα-πεντε) ανά όχημα.
4. για λοιπά μέσα μεταφοράς (τρέιλερ, βάρκες, λοιπά μέρη) ελάχιστο
όριο πρώτης προσφοράς 50,00 € ανά τεμάχιο.
Προσφορές υποβάλλονται και για τις τέσσερις κατηγορίες εκποιούμενων
οχημάτων ξεχωριστά και δεν θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού
επιμέρους προσφορές. Προσφορές μικρότερες των ανωτέρω ποσών δεν θα γίνουν
αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας.
Κάθε πλειοδοτούσα προσφορά θα πρέπει να εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες.
Πλειοδότης αναδεικνύεται οριστικά αυτός που έχει προσφέρει το μεγαλύτερο ποσό
ανά όχημα και στις τέσσερις κατηγορίες. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ.
Προσφορά που κατατίθεται σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα, που θέτει όρο
αναπροσαρμογής και από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή ή δεν δίδεται ακέραια τιμή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την
αξιολόγηση των προσφορών.
Άρθρο 9ο - Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας.
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Η Δημοπρασία θα γίνει κατά το νόμο από την Επιτροπή Διενέργειας
Δημοπρασιών για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση κινητών πραγμάτων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, η οποία ορίστηκε με
την με αριθμ. 43/3/29-03-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:
Πρόεδρος: Σπυρίδων Βρεττός, Δήμαρχος
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Βρεττός Μιχάλης

1. Ζαχαριάδη Αγγελική

2.Προμπόνη Διονυσία

2. Βάθης Σπυρίδων

Άρθρο 10ο – Ενστάσεις.
Ενστάσεις

επί

της

διεξαγωγής

της

δημοπρασίας

υποβάλλονται

μόνο

εγγράφως μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή της. Οι ενστάσεις
κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών και απευθύνονται προς τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά
εξετάζεται από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας, η οποία γνωμοδοτεί
αιτιολογημένα προς την Οικονομική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά.
Για τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, που λαμβάνονται για τις
ενστάσεις, οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση με δική τους ευθύνη.
Ενστάσεις που υποβάλλονται αλλιώς, δεν λαμβάνονται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 11ο – Κατακύρωση.
Η κατακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας τελεί υπό την έγκριση
της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει το δικαίωμα της αποδοχής ή της
απόρριψης των προσφορών λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη
διαδικασία της δημοπρασίας.
Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλεται στον
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο ως προς την
νομιμότητά της.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση με τη
μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου.
Άρθρο 12ο - Ανακοίνωση κατακύρωσης αποτελέσματος.
Στον πλειοδότη που έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται κοινοποίηση αυτής και
υποχρεούται εντός 10 ημερών, από την ημερομηνία της κοινοποίησης να προσέλθει
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 13ο - Εγγυήσεις
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον πλειοδότη αμέσως μετά
την εμφάνιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα είναι ίσης
προς το 1/10 του προσφερόμενου τελικού ποσού. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης και ισχύει για χρονικό
διάστημα ίσο με τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η έναρξη της ισχύος ορίζεται
μετά την λήξη της προηγούμενης σύμβασης, ήτοι την 15η Οκτωβρίου 2022.
Ως εγγυητική επιστολή θεωρείται κάθε γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας

ή

βεβαίωση

του

Ταμείου

Παρακαταθηκών

και

Δανείων

περί

παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που συμμετέχει στην δημοπρασία, ομολογιών
Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για
εγγυοδοσίες. Τα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Άρθρο 14ο - Υπογραφή σύμβασης.
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση για το Δήμο υπογράφεται από τον Δήμαρχο.
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι η
διακήρυξη και η προσφορά του μειοδότη.
Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη συμφωνία των
δύο συμβαλλομένων.
Ο πλειοδότης δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να
μεταβιβάζει ή εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από την σύμβαση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου.
Μετά την πάροδο άπρακτου δεκαήμερου και σε περίπτωση που ο πλειοδότης
δεν εμφανισθεί ή αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση, η κατατεθείσα εγγύηση
καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ο Δήμος Αχαρνών έχει
το δικαίωμα να ενεργήσει νέα δημοπρασία σε βάρος του πλειοδότη, ο οποίος θα
ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου και αλληλέγγυα για την διαφορά του αποτελέσματος της
νέας δημοπρασίας από την προηγούμενη. Η διαφορά αυτή, καθώς και κάθε άλλη
ζημιά για τον ίδιο λόγο, καταβάλλεται στο Δήμο Αχαρνών από τον πλειοδότη που
αποχώρησε, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
Άρθρο 15ο – Διάρκεια ισχύος σύμβασης.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της και δεν γίνεται καμιά αναπροσαρμογή τιμών για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα.
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Άρθρο 16ο - Επιβαρύνσεις.
Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν επαναδημοσίευσης του διαγωνισμού βαρύνουν
τον ανάδοχο πλειοδότη.
Άρθρο 17ο – Καταβολή Τιμήματος
Στο τέλος κάθε μήνα, ο πλειοδότης θα καταβάλλει στο Δήμο το συνολικό ποσό
που θα προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το ποσό της προσφοράς του με κάθε όχημα
που θα συλλέγει και θα

παραδίδει στο Κέντρο Επεξεργασίας μέσα στον

συγκεκριμένο μήνα.
Άρθρο 18ο - Διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων
Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε
δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα
(άρθρο 2, παρ. 2), χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο
όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων
του Π.Δ. 116/2004 (άρθρο 9 παρ. 1), είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής
(Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο
α, ΚΥΑ 69728/824/1996 σε συνδυασμό με την παρ. 4, αρ. 2 Ν. 2939/2001).
Σύμφωνα

με

την

κείμενη

νομοθεσία,

το

εγκαταλελειμμένο

όχημα,

που

χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, εφόσον δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του
περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου και περισυλλέγεται προκειμένου να
ανακυκλωθεί και για το λόγο αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής από την
Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.

Αναλυτικά για τη περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων τηρείται η
ακόλουθη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 116/2004: :
1.

Ο Δήμος εντοπίζει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές
σημείο

του

οχήματος

ειδικό

αυτοκόλλητο,

που

χαρακτηρίζει

αυτό

εγκαταλελειμμένο. Μέσα σε 15 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού
αυτοκόλλητου,

οι

αρμόδιοι

υπάλληλοι

του

Δήμου

ενημερώνουν

τις

Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης
κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Οι Υπηρεσίες
Ασφαλείας υποχρεούνται να ενημερώσουν το ταχύτερο δυνατόν το Δήμο
σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Μέσα σε 45 ημέρες από την
επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχημα δεν αποσυρθεί
από τον ιδιοκτήτη του, το όχημα περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου.
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2.

Σε

περίπτωση

κυκλοφορίας,

που
ο

τα

Δήμος

εγκαταλελειμμένα
υποχρεούται

οχήματα

πέραν

των

φέρουν

πινακίδες

αναφερομένων

στη

προηγούμενη παράγραφο να αναζητήσει επιπλέον, εντός 15 ημερών από
την

επικόλληση

του

ειδικού

σήματος

(αυτοκόλλητου),

ταυτότητας των ιδιοκτητών τους μέσω του

Αρχείου

τα

στοιχεία

του Υπουργείου

Μεταφορών, και να τους ενημερώσουν, καθώς και να ενημερώσουν και την
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ).
3.

Όταν το εγκαταλελειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου, η
αρμόδια

Υπηρεσία

θα

υποδεικνύει

στον

ανάδοχο

το

όχημα

προς

απομάκρυνση, Ο τελευταίος πλειοδότης έχει υποχρέωση να μεταφέρει τα
οχήματα από τους χώρους εγκατάλειψης προς το Κέντρο Επεξεργασίας, με
δική του ευθύνη το αργότερο 45 ημέρες από την γραπτή ειδοποίηση του
Δήμου. Επίσης θα αναλαμβάνει να περαιώσει την διαδικασία απορρύπανσης
και να εκδώσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά προς το Δήμο το αργότερο
σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή του οχήματος. Η Αρμόδια
Υπηρεσία θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσής του και θα εκδίδει εις
τριπλούν τα απαραίτητα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης – παραλαβής
οχήματος). Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία:
α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος:
είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής), μοντέλο,
χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να
διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ, γ) περιγραφή της κατάστασης του
οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της αναδόχου εταιρείας.
Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους,
υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον
οδηγό της αναδόχου εταιρείας. Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία εκδίδει
την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του ΠΔ 116/04 βεβαίωση παραλαβής
οχήματος και ένα αντίγραφο κοινοποιείται απαραιτήτως στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δεκαπέντε
ημερών από την παράδοση του οχήματος.

4.

Τα οχήματα παραμένουν στην εταιρεία για 10 ημέρες από την ημέρα
περισυλλογής τους. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από
τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδετε σε αυτόν αφού προηγουμένως
καταβάλλει

την

δαπάνη

απομάκρυνσης

και

αποθήκευσης.

Εάν

δεν

αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση,
τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ. Εφόσον πρόκειται
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για οχήματα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθεται στην
αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
5.

Εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλελειμμένου οχήματος εντός των
ανωτέρω προθεσμιών και συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος
για περαιτέρω επεξεργασία, τότε εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης πιστοποιητικό καταστροφής το οποίο είναι απαραίτητο για την
οριστική διαγραφή του οχήματος. Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα για
συναισθηματικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει
σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του.

6.

Εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλελειμμένου οχήματος δεν εντοπιστεί εντός
των ανωτέρων προθεσμιών τότε το πιστοποιητικό καταστροφής παραδίδεται
στον

Δήμο.

Εάν

το

όχημα

δεν

φέρει

πινακίδες

κυκλοφορίας

τότε

αναγράφεται στο πιστοποιητικό καταστροφής ο αριθμός πλαισίου.
Σημειώνεται ότι η πλειοδότρια εταιρεία θα περισυλλέγει, με δικά της μέσα
(γερανούς κλπ) και προσωπικό, τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν
χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών και εν συνεχεία
θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση,
για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ.
116/04 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους.
Αρθρο 19ο: Διαφορές Διακήρυξης – Νόμων.
Ενιαίο κείμενο στην παρούσα διακήρυξη αποτελεί το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ
81) και το

Π.Δ. 270/1981. Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας, κατ’ αρχήν

εφαρμόζονται τα ανωτέρω Προεδρικά Διατάγματα και εν συνεχεία τα άρθρα της
παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 20ο: - Δημοσίευση και παραλαβή όρων διακήρυξης.
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί, με επιμέλεια του Δημάρχου, 10 ημέρες πριν τη
διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στην εξώθυρα του
Δημοτικού Καταστήματος και στον πίνακα ανακοινώσεων έξι (6) ΚΕΠ του Δήμου.
Αντίγραφο της διακήρυξης θα σταλεί στην ΕΔΟΕ προκειμένου να ειδοποιηθούν τα
μέλη της.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα του νομού
και μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών. Η ημερομηνία δημοσίευσης της
περιληπτικής

διακήρυξης

είναι

μετά

την

λήψη

Απόφασης

της

Οικονομικής

Επιτροπής.
Αντίγραφο της διακήρυξης θα διατίθεται στην Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.– 13:00 μ.μ., αρμόδια υπάλληλος κα
Τσιαούση Δήμητρα.
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Εφ’ όσον συντάχθηκε η παρούσα διακήρυξη, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και
υπογράφτηκε.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πολιτικού Σχεδιασμού,
Δημοτικής Αστυνομίας & Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
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