
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         7η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 31.01.2023 

                       (Αριθ. πρωτ.:7527/31.01.2023) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 6668/27.01.2023 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου 

της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  

Επιτροπής στις 27.01.2023 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του 

Ν. 4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                            «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                     «      « 

 ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                         «      « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ –024– 

          Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση  το 

4o θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, 

που αφορά την «Απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς 

χώρους του εργοταξίου Δήμου Ιλίου». 

        Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 6602/26.01.2023 σχετικό έγγραφο των 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε το σχέδιο διακήρυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, 

που αφορά την  «Απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς 

χώρους του εργοταξίου Δήμου Ιλίου» και την υπ. αριθ. πρωτ. 93007/16-12-22 έκθεση επιτροπής του 

άρθρου 186 του Ν.3463/2006 για εκτίμηση τμήματος κινητών πραγμάτων. 

 ΄Εχοντας υπόψη:  

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - «Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
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• Τις Διατάξεις του Ν. 3463/2006 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας"  

• Τις διατάξεις του  Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77) "Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και 

των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 

κοινοτήτων". 

• Τις Διατάξεις του Ν. 3861/2010, Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια»  

• Την υπ. αριθ. 085/2022  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Ι7ΟΩΕΒ-Φ43) περί εκποίησης 

άχρηστων υλικών (scrap) με τη διενέργεια δημοπρασίας, τους όρους της οποίας θα καταρτίσει η 

Οικονομική Επιτροπή  

• Την υπ’ αριθ. 142/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9Ο1ΜΩΕΒ-Δ0Χ) για τον ορισμό δύο 

δημοτικών συμβούλων ως μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 Ν. 3463/06  

• Την υπ’ αριθ. 143/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9Κ4ΣΩΕΒ-ΣΞΞ) περί συγκρότησης 

της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών 

• την υπ’ αριθ. πρωτ. 93007/16-12-2022 Έκθεση της Επιτροπής Εκτίμησης Τιμήματος Κινητών 

Πραγμάτων του άρθρου 186 Ν.3463/2006 που ανέρχεται στο ποσό των 0,50€  πενήντα λεπτών 

ανά κιλό (kg) 

• το σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου  

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε 

 

Την έγκριση των όρων διακήρυξης προφορικής, φανερής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου 

Δήμου Ιλίου.» 

       Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης προφορικής, φανερής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου 

Δήμου Ιλίου, που έχουν ως κατωτέρω: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΧΕΔΙΟ) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την απομάκρυνση με εκποίηση 

άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου 

Ιλίου. 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της δημοπρασίας 

Η παρούσα διακήρυξη αφορά την ανάδειξη εταιρείας, η οποία θα πλειοδοτήσει στον παρόντα 
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διαγωνισμό, για την απόκτηση υπάρχοντος άχρηστου υλικού (SCRAP) του Δήμου Ιλίου. 

Η πλειοδότρια εταιρεία θα περισυλλέξει με δικά της μέσα (γερανό φορτηγό) και προσωπικό το 

υπάρχον SCRAP για περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση και τελική διάθεση. 

Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση του SCRAP. 

 Άρθρο 2ο - Νομικό Πλαίσιο 

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της δημοπρασίας ισχύουν: 

1. Η παρούσα διακήρυξη 

2. Η υπ’ αρ. 085/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:617ΟΩΕΒ-Φ43)  

3. Η υπ'αριθμ. 30/11/22 Έκθεση Επιτροπής του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 για εκτίμηση 

τμήματος κινητών πραγμάτων που ανέρχεται στο ποσό των 0,50€ ανά kg. 

4. Η υπ’ αρ. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με Α.Δ.Α.(          ) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του 

διαγωνισμού. 

5. Ο Ν. 3463/2006 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" 

6. Ο Ν. 3861/2010, Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

7.  Ο Ν. 3852/2010, Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

«Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

8. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77) "Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 

διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων". 

9. Οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την 

αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον. Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004». 

10. Οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2008/99/ΕΚ «σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος 

μέσω του ποινικού δικαίου». 

11. Οι σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ «Οδηγία περί στερεών αποβλήτων». 

Άρθρο 3ο - Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας 

1) Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διέπεται από τις ειδικές διατάξεις  

του Π.Δ/τος 270/81. Θα διεξαχθεί στην αίθουσα ………, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής 

Δημοπρασιών του Δήμου Ιλίου που έχει συγκροτηθεί με την….. απόφαση Δ.Σ. Ιλίου 

στις………….., ημέρα …… με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την ……. και λήξης 

την …….. π.μ.. 

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα λήξης, εφόσον 
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εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι πλειοδοτικές προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά 

την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η Επιτροπή και η απόφαση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται κατά τη σειρά εκφώνησής τους μαζί με το 

ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του πλειοδότη. 

2) Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται 

σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του 

συμμετέχοντος / επωνυμία εταιρίας και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της 

δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης. 

3) Στην συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την 

πληρότητα και την ορθότητά τους. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου 

να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

αναγράφεται στα πρακτικά. 

Ακολούθως, δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει 

νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται 

αυτοπροσώπως από τον πλειοδότη  - φυσικό πρόσωπο ή με αντιπρόσωπο αυτού, ο οποίος πρέπει να 

είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος, με τη ρητή εντολή να πλειοδοτήσει στη συγκεκριμένη δημοπρασία για 

λογαριασμό του εξουσιοδοτούντος. Το πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να παραδοθεί στην Επιτροπή 

Δημοπρασίας, πριν την έναρξη του συναγωνισμού, διαφορετικά εκλαμβάνεται ότι ο αντιπρόσωπος 

πλειοδοτεί για δικό του λογαριασμό. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, ο πλειοδοτών στη 

δημοπρασία για λογαριασμό αυτού οφείλει να προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών, πριν 

την έναρξη του συναγωνισμού, όλα τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία έγγραφα της 

νομιμοποίησής του ως εκπροσώπου αυτού ανάλογα με τη νομική μορφή του ενδιαφερόμενου νομικού 

προσώπου. Η κάθε προσφορά έκαστου συμμετέχοντος πρέπει να είναι υψηλότερη της προσφοράς 

εκκίνησης που έχει υποβάλλει. 

4) Ως πλειοδοτική κρίνεται η μεγαλύτερη προσφερόμενη τιμή. 

5) Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη. Η δέσμευση αυτή μεταφέρεται 

διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 

πλειοδότη. 

6) Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 

συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Με την υπογραφή αυτή ο εγγυητής καθίσταται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη για την 

εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.  

7) Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από 

τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 

8) Αν ο πλειοδότης ή ο εγγυητής του αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, καλείται εγγράφως 

από τον πρόεδρο της επιτροπής να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών. 
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9) Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του 

αναδειχθέντος πλειοδότη και του εγγυητή του, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το επ' 

ονόματί του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση 

συμμετοχής. 

 

Άρθρο 4ο - Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται ως εξής: 

Άχρηστα μεταλλικά υλικά (SCRAP) 0,50€ /kg 

Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας 

της Δημοπρασίας. 

Άρθρο 5ο - Όροι  

1. Η δημοπρασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του Δ.Κ.Κ.Ν. 3463/06, 

του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων και εγκυκλίων που 

αναφέρονται στη Διακήρυξη καθώς και όποιες άλλες ισχύουν μετά την υπογραφή του 

συμφωνητικού και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

Η εκποίηση αφορά ένα αόριστο αριθμό κινητών πραγμάτων που αποτελούνται από μεταλλικούς 

κάδους, μηχανήματα κατεστραμμένα των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου, scrap μετάλλου (παλαιά 

σίδερα, διάφορα σιδηρικά, ανταλλακτικά οχημάτων/μηχανημάτων έργου τα οποία προκύπτουν από 

την συντήρηση-επισκευή αυτών, υπερκατασκευές, άχρηστες χλοοκοπτικές μηχανές κ.α.). 

Τα εκποιούμενα είδη θα παραλαμβάνονται εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή του 

συμφωνητικού μεταξύ Δήμου Ιλίου και αναδόχου. 

Η παραλαβή των προς εκποίηση ειδών από τον πλειοδότη θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή και 

τα κιλά θα είναι βάση των ζυγολογίων. 

2. Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και 

αναγραφόμενο στη σύμβαση ποσό για κάθε εκποιούμενο/ανακυκλώσιμο είδος σε ότι αφορά: 

κινητά πράγματα (κάδοι, scrap μετάλλου κ.λ.π) από την υπογραφή της σύμβασης εντός ενός 

μηνός από την απομάκρυνσή τους από τον Δήμο και σύμφωνα με το βάρος που προκύπτει από το 

ζυγολόγιο. 

Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλόμενων, ήτοι: 

1. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθήμερου της καταβολής των 

οφειλόμενων. 

2. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλόμενων. 

3. Διαφωνία σχετικά με το ύψος του οφειλόμενου ποσού, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή των 

οφειλόμενων, ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την 
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ημέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής 

αποζημίωση ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς βαρύνουν τον πλειοδότη. Κάθε κράτηση και 

λοιπά βαρύνουν τον πλειοδότη. 

Ο Δήμος Ιλίου δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου για οποιανδήποτε διεκδίκηση των 
εκποιουμένων πραγμάτων ή για την εν γένει κατάστασή τους. Σε περίπτωση διεκδίκησης των 
εκποιουμένων αντικειμένων , ο Δήμος υποχρεούται να επιστρέψει στον ανάδοχο το καταβληθέν για 
αυτά τίμημα ατόκως ενώ, σε περίπτωση μερικής διεκδίκησης, μπορεί να επιστρέψει ανάλογο ποσό, το 
οποίο θα καθορισθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου, χωρίς να αποκλείεται η 
προσφυγή στα δικαστήρια. 
 

Άρθρο 6ο - Χρονική διάρκεια της Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου ορίζεται στα δύο 

(2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, εφόσον συμφωνούν  αμφότεροι οι 

συμβαλλόμενοι. 

Άρθρο 7ο - Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες ανακύκλωσης και εμπορίας μετάλλων. 

Ο συμμετέχων που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης στη δημοπρασία υποχρεούται να παρουσιάσει 
αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα είναι αλληλεγγύος και εις ολόκληρον υπεύθυνος μαζί με εκείνον έναντι 
του Δήμου για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Αντικατάσταση του εγγυητή δεν επιτρέπεται. 
 

Άρθρο 8ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στον Δήμο Ιλίου σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξώφυλλο 

του οποίου θα αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του συμμετέχοντος / επωνυμία εταιρίας, τα εξής 

δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού: 

Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης. 

2. Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό μεταξύ της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης και νομίμως 

αδειοδοτημένης εταιρείας για την μεταφορά στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων.  

3. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου της υποψήφιας 

επιχείρησης, Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση όλων 

των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό των τροποποιήσεων καταστατικού και αντίγραφο του τελευταίου 
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καταστατικού της επιχείρησης από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και 

φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό όχι με το νόμιμο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού αλλά με τρίτους εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του 

γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια Αρχή, όπου προβλέπεται από τη 

νομοθεσία. 

5. Για ανώνυμες εταιρίες, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της αστυνομικής ταυτότητας 

του και του παραστατικού εκπροσώπησης μετά του γνησίου υπογραφής (στην περίπτωση 

εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκομίσει 

πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την 

προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και 

ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο). 

6. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

7. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 

8. Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου. 

9. Πιστοποιητικά αρμόδιας Διοικητικής ή/και Δικαστικής Αρχής σε ισχύ αναφορικά με τη μη λύση, μη 
πτώχευση και εξυγίανση, μη υπαγωγή σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, μη  θέση σε 
εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή άλλης 
ανάλογης κατάστασης 

10. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου: α) του φυσικού 

προσώπου που συμμετέχει στον διαγωνισμό, β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμου 

(Ο.Ε.), ετερόρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και γ) του Προέδρου και 

του Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.). Σε περίπτωση που το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον 

δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι 

γραμμένες στο μητρώο. 

11. Επικυρωμένα αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων με αναγνωρισμένη εγχώρια 
ασφαλιστική εταιρεία σε ισχύ για τα οχήματα που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για την 
περισυλλογή και μεταφορά του υλικού. Εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα 
προσκομισθούν υποχρεωτικά τα ανανεωμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια  

12. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό από αναγνωρισμένη τράπεζα ή 
γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, διάρκειας ισχύος 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και ποσού πεντακοσίων (500,00) Ευρώ. Η εγγυητική επιστολή αυτή 
αντικαθίσταται, κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης ποσού χιλίων (1.000,00) ευρώ  και χρόνου ισχύος ίσου με τη συνολική 
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διάρκεια της σύμβασης και της τυχόν παράτασής της για την εξασφάλιση τήρησης όλων των 
συμβατικών όρων. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία του 
Δήμου καθ' όλην τη διάρκεια της σύμβασης, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη 
της και την κατά τους όρους αυτής πλήρη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Δήμου σε περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης 
από τον ανάδοχο. 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν σε 
αυτούς το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας. 
 

Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΓΥΗΤΗ 
1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του εγγυητή  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86,  με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του εγγυητή, με την 

οποία θα δηλώνεται  ανέκκλητα ότι:  

2.1. έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης,  τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα  

2.2. ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον πλειοδότη ως αυτοφειλέτης για την 

εκπλήρωση των όρων της σύμβασης 

2.3. παραιτείται  από το δικαίωμα προβολής της ένστασης διαίρεσης και δίζησης 

2.4. εγγυάται ρητώς και ανεπιφύλακτα την εμπρόθεσμη και ολοσχερή εξόφληση πάσης αξίωσης 

του Δήμου κατά του πλειοδότη που υφίσταται ή θα δημιουργηθεί εξ αφορμής της σύμβασης 

πλέον τόκων και εξόδων  

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδοθέν εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 

διεξαγωγής της δημοπρασίας 

4. Πιστοποιητικά αρμόδιας Διοικητικής ή/και Δικαστικής Αρχής σε ισχύ αναφορικά με τη μη πτώχευση 

ή εξυγίανση, μη υπαγωγή σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, μη αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, μη λύση, μη  θέση σε εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, ή άλλης ανάλογης 

κατάστασης 

5. Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου 

6. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 

7. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 

Σε περίπτωση που ο εγγυητής είναι νομικό πρόσωπο, τα δικαιολογητικά της παρούσας Ενότητας 

υποβάλλονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και για λογαριασμό του νομικού προσώπου μαζί με όλα τα 

νομιμοποιητικά ως προς την εκπροσώπησή του έγγραφα, νομίμως επικυρωμένα, ανάλογα με τη νομική 

μορφή που έχει λάβει το νομικό πρόσωπο - εγγυητής. 

    

Όλα ανεξαιρέτως τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα κατατεθούν πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία του διαγωνισμού . 

> Όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο δικαιολογητικά υποβάλλονται όπως ορίζουν οι 
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ισχύουσες νομικές διατάξεις. 

> Οι εγγυήσεις (συμμετοχής – καλής εκτέλεσης) θα κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή. 

> Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται πρωτότυπες . 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) 

Άρθρο 9ο - Κριτήρια κατακύρωσης 

Για την τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι: 

α) Η προσφορά με την υψηλότερη  αποζημίωση προς τον Δήμο. 

β) Σε περίπτωση συμμετοχής ενός μόνον υποψηφίου στη δημοπρασία, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα 

δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα ελάχιστα όρια. 

Άρθρο 10ο -Ανακοίνωση κατακύρωσης - υπογραφή σύμβασης 

1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κατακυρώνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ιλίου. 

2. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα έναντι του Δήμου Ιλίου για αποζημίωση 

σε περίπτωση μη έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου. 

3. Οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία δεν δικαιούνται αποζημίωση για τις δαπάνες, 

στις οποίες προέβησαν για τη σύνταξη, έκδοση και υποβολή των δικαιολογητικών που 

απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.   

4. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Ιλίου περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον 
εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, διάρκειας ισχύος έως τη λήξη της σύμβασης και 
ποσού χιλίων  (1000,00) Ευρώ για την εξασφάλιση τήρησης όλων των όρων της σύμβασης. Η 
ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου καθ' όλην τη 
διάρκεια της σύμβασης, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη της και την 
κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του. 

5. Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του δεν προσέλθουν εμπροθέσμως 

για τη σύναψη της σύμβασης, διενεργείται επανάληψη της δημοπρασίας σε βάρος τους με 

ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το επ’ ονόματι του πλειοδότη κατακυρωθέν ποσόν, 

ενεχομένων αμφοτέρων  για την ενδεχόμενη επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της 

νέας δημοπρασίας από την προηγούμενη. Η κατατεθείσα από τον πλειοδότη εγγύηση 

συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου δίχως να απαιτείται δικαστική παρέμβαση.  Ο 

έκπτωτος πλειοδότης και ο εγγυητής του αποκλείονται από τη νέα δημοπρασία. 
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6. Από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, η σύμβαση θεωρείται οριστικώς 
καταρτισθείσα. 

 
Άρθρο 11ο - Έκπτωση πλειοδότη 

Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος, με τις κατά νόμον συνέπειες, όταν: 

α) δεν προσέλθει με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη 

προθεσμία των δέκα (10) ημερών. 

- β) αρνηθεί είτε ο ίδιος είτε ο εγγυητής του να υπογράψει τη σύμβαση. 

-  

Άρθρο 12ο – Έννομη προστασία 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της διαδικασίας του 

διαγωνισμού με την άσκηση προσφυγής κατά της κατακυρωτικής της δημοπρασίας απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης ή ανάρτησης στο 

διαδίκτυο ή κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. 

 

Άρθρο 13ο - Δημοσίευση 

Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου επί 

του καθορισμένου πίνακα ανακοινώσεων. 

Επιπλέον, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Καθώς και στον 

επίσημο ιστότοπο του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 

του Π.Δ/τος 270/81. 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α., 

Μαρκόπουλος Φ.,   

                        Βέργος Ι., Γαλούνης Δ. 

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ      
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