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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Π.∆. 270/1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των 
όρων διενεργείας δηµοπρασιών διά εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των 
δήµων και κοινοτήτων». 

2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 σχετική µε την 
εκποίηση κινητών πραγµάτων των ∆ήµων. 

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

4. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού 
Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α’) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον  
Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

6. Το N. 4042/2012 «Ποινική προστασία περιβάλλοντος - εναρµόνιση µε την 
οδηγία 2008/99/ΕΚ – πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, 
εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/98/ΕΚ ρύθµιση θεµάτων ΥΠ.ΠΕ.Κ.Α. 
(ΦΕΚ Α/24/2012)». 

7. Την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 & 24944/1159/2006 «Μέτρα όροι και 
περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων». 

8. Την ΚΥΑ 24944/2006 (ΦΕΚ 791 Β’) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για την 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συµµόρφωση µε 
τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου 
της 18ης Μαρτίου 1991». 

9. Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α’/02-03-2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

10. Υ.Α. 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β’/18.9.2015) - Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 
41624/2057/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1625), σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 
2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά 
µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά 
φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδµιο και 
προορίζονται για ασύρµατα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων − κουµπιών 
µε χαµηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της 
απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 20ης Νοεµβρίου 2013 και άλλες συναφείς 
διατάξεις. 

11. Την Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αριθ. 182/27-07-2021 σχετικά  
µε έγκριση διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την 
εκποίηση α) χρησιµοποιηµένων αποβλήτων λιπαντικών & ελαίων 
χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών και β) ορισµό µελών Επιτροπής 
Καταµέτρησης & Εκτίµησης κινητών πραγµάτων του Π∆ 270/81. 
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12. Την Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αριθ. 3/12-01-2021 σχετική µε 
τον ορισµό της Επιτροπής του Άρθρου 1 του Π∆ 270/81 για ∆ιενέργεια 
∆ηµοπρασιών για την εκµίσθωση, εκποίηση, αγορά και µίσθωση κινητών 
και ακίνητων πραγµάτων. 

13. Το υπ’ αριθµ. 50082/16-11-2021 πρακτικό επιτροπής καταµέτρησης και 
εκτίµησης εκποιούµενων κινητών πραγµάτων. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο – ΓΕΝΙΚΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
Φανερή, πλειοδοτική και προφορική δηµοπρασία που αφορά την ανάδειξη πλειοδότη 
για την συλλογή και µεταφορά Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) και 
χρησιµοποιηµένων Συσσωρευτών Μολύβδου-Οξέος τα οποία προκύπτουν έπειτα από 
συντήρηση του δηµοτικού στόλου του ∆ήµου µας για την τριετία 2021-2024, µε 
τελικό σκοπό την ανακύκλωσή τους. 
 
Α) χρησιµοποιηµένων λιπαντικών, ελαίων, ορυκτελαίων τα οποία προκύπτουν 
έπειτα από συντήρηση του δηµοτικού στόλου του ∆ήµου µας . 
 
Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή Αποβλήτου Ποσότητα Αποβλήτου  
13.02.05* Μη χλωριωµένα έλαια µηχανής, 

κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε 
βάση τα ορυκτά 

33.800 kgr 

ΣΥΝΟΛΟ Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων  
(µε απόκλιση στην ποσότητα από -50% έως +50%) 

33.800 kgr  

 
Β) χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών Μολύβδου-Οξέος, οι οποίοι προκύπτουν µετά 
από αντικατάσταση σε οχήµατα του ∆ήµου Λαρισαίων. 
Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή Αποβλήτου Ποσότητα Αποβλήτου  
16.06.01* Μπαταρίες µολύβδου 5.700 kgr 
ΣΥΝΟΛΟ Αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου-
Οξέος  
(µε απόκλιση στην ποσότητα από -50% έως +50%) 

5.700 kgr  

 
Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. 
 
Το ποσό θα πιστωθεί στον Κ.Α. 1122.002 «Εκποίηση Υλικών Ανακύκλωσης»  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
Η δηµοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική. Θα διεξαχθεί σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 σε εκτέλεση της αριθ. 182/27-07-2021 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.∆. 270/1981 για 
το 2021 στις 14-12-2021 ηµέρα  Τρίτη µε ώρα έναρξης 11:00 π.µ. 
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 Επιτροπή, η απόφαση της 
οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται 
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κατά τη σειρά εκφωνήσεώς τους. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε 
πλειοδοτούντα, η δε δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο 
στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία έχουν ατοµικές επιχειρήσεις ή εταιρείες που 
είναι συµβεβληµένες µε τα αντίστοιχα ενεργά συλλογικά συστήµατα τα οποία 
υπάγονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ελέγχονται από τον Ελληνικό 
Οργανισµό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) αρµόδια αρχή για τις εγκρίσεις συστηµάτων 
ανακύκλωσης. 
 
Άρθρο 4ο - ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ -ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
 
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 50082/16-11-2021 πρακτικό της Επιτροπής καταµέτρησης 
και εκτίµησης των εκποιούµενων ειδών, ως τιµή εκκίνησης ορίζεται:  
 
Α. Για τα χρησιµοποιηµένα ΑΛΕ το ποσό των 0,04 €/κιλό. 
Β. Για τους χρησιµοποιηµένους συσσωρευτές και ηλεκτρικές στήλες το ποσό των 
0,65 €/κιλό.  
 
∆εκτές γίνονται προσφορές που η προσφερόµενη τιµή αγοράς των εκποιουµένων 
προϊόντων είναι ανώτερη (κατά ποσοστό επί) της τιµής εκκίνησης. 
Επίσης, εκάστη πλειοδοτούσα προσφορά θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την 
προηγούµενη υποβληθείσα. 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται χωριστά για την κάθε κατηγορία εκποιούµενων 
πραγµάτων. 
Η κατακύρωση θα γίνεται στην εκάστη υψηλότερη προσφορά.  
Η εκάστη και για τις δυο κατηγορίες πραγµάτων πλειοδοτούσα προσφορά θα πρέπει 
να είναι µεγαλύτερη από την προηγούµενη υποβληθείσα τουλάχιστον κατά το βήµα 
που θα καθοριστεί πριν την έναρξη της διαδικασίας.  
 
Άρθρο 5ο - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

1. Ο πλειοδότης θα παραλαµβάνει µε δικά του µέσα τα εκποιούµενα είδη, από το 
∆ηµοτικό Αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων (9ο χλµ. Παλαιάς Εθνικής 
Οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης, κόµβος Κουλουρίου) καθώς και από τις 
εγκαταστάσεις των Πράσινων Σηµείων που πρόκειται να λειτουργήσουν στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου, παρουσία της αρµόδιας επιτροπής 
παρακολούθησης – επίβλεψης του ∆ήµου Λαρισαίων.  

2. Τα εκποιούµενα είδη θα βρίσκονται σε στεγασµένο χώρο εντός ειδικών κάδων 
ή/και δοχείων προσωρινής αποθήκευσης που ο ανάδοχος παραχωρεί προς 
χρήση στο ∆ήµο Λαρισαίων µε µέριµνα και ευθύνη του αναδόχου ως προς τις 
προδιαγραφές ασφαλείας για το σύνολο του χρόνου της συµβάσεως. Ο 
ανάδοχος έχει, επίσης, την ευθύνη συντήρησης ή αντικατάστασής τους. Σε 
κάθε περίπτωση που τίθεται σε λειτουργία νέα εγκατάσταση προσωρινής 
συλλογής εκποιούµενων ειδών ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει 
εγκαίρως τον ανάδοχο – τουλάχιστον δεκαπέντε ηµέρες πριν - για την 
παραχώρηση επιπλέον κάδων ή/και δοχείων. 

3. Εντός των κάδων ή/και των δοχείων ο ∆ήµος θα τοποθετεί µόνον τα 
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αντίστοιχα εκποιούµενα είδη Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση στον κάδο 
και στα δοχεία οποιουδήποτε άλλου υλικού (π.χ. στερεά απορρίµµατα, νερό 
κ.λπ.). 

4. Απαγορεύεται ρητά κάθε απόρριψη υγρού λιπαντικού/ελαίου στο έδαφος, στα 
επιφανειακά και υπόγεια νερά, όπως και στο αποχετευτικό σύστηµα. 

5. Για την παραλαβή των ειδών ο ∆ήµος θα ενηµερώνει εγγράφως (µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 
παραλάβει τους γεµάτους κάδους ή/και τα δοχεία εντός πέντε εργάσιµων (5) 
ηµερών από την ως άνω ενηµέρωση. 

6. Η παραλαβή των ειδών από τον Ανάδοχο θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε  
την αρµόδια ∆/νση του ∆ήµου. 

7. Κατά την παραλαβή των ειδών θα εκδίδονται τα απαραίτητα συνοδευτικά 
έγγραφα από τον ∆ήµο (Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής), και από τον 
Ανάδοχο (Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων). 

8. Η ζύγιση του φορτίου των παραδοτέων ειδών θα γίνεται στην 
γεφυροπλάστιγγα του ΧΥΤΑ Λάρισας παρουσία αρµοδίου υπαλλήλου του 
∆ήµου Λαρισαίων, ο οποίος και θα υπογράφει το ζυγολόγιο και το αντίγραφο 
αυτού προς τον ανάδοχο. Σε περίπτωση µη λειτουργίας της γεφυροπλάστιγγας 
του ΧΥΤΑ λόγω ανωτέρας βίας ή άλλου κωλύµατος θα γίνονται δεκτά τα 
ζυγολόγια αδειοδοτηµένης γεφυροπλάστιγγας, όπου θα ζυγίζεται κάθε φορτίο 
µε µέριµνα και δαπάνη του δεύτερου των συµβαλλοµένων 

9. Η εξόφληση του τιµήµατος, στην τελική προσφερθείσα τιµή, θα γίνεται στο 
Ταµείο του ∆ήµου εντός του πρώτου δεκαηµέρου (10) του επόµενου µήνα 
της παράδοσης, για την ποσότητα της εκποίησης του προηγούµενου µήνα, µε 
την κατάθεση των νοµίµων παραστατικών (ζυγολόγια – δελτία παραλαβής 
κ.λπ.). 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο - ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της σύµβασης συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου και της εταιρείας ορίζεται 
για τρία (3) έτη, αρχόµενη από την ηµεροµηνία υπογραφής της, µε τίµηµα όπως αυτό 
ορίζεται στο άρθρο 4. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήµατος, η σύµβαση 
ανανεώνεται αυτόµατα ετησίως, εκτός εάν κάποιο από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
δηλώσει εγγράφως ένα (1) µήνα πριν τη λήξη της σύµβασης ή της παράτασης αυτής, 
ότι επιθυµεί τη διακοπή της.   
 
ΑΡΘΡΟ 7ο - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή 
αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

1. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 
2. Αντίγραφο άδειας συλλογής – µεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων για τις 

κατηγορίες του ΕΚΑ όπως αναφέρονται στο άρθρο 1. 
3. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου εν ισχύ µε ασφαλιστική εταιρεία, 

για ασφάλιση αστικής & περιβαλλοντικής ευθύνης και κάλυψης ζηµιών 
προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη 
κατάσταση σε περίπτωση ζηµιάς. 

4. Πρόσφατη βεβαίωση συνεργασίας µε το αντίστοιχο ενεργό συλλογικό 
σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ή ΦΕΚ έγκρισης του ΣΕ∆ 
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εάν το ίδιο λαµβάνει µέρος στη δηµοπρασία . 
5.  Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του συµµετέχοντος 

φυσικού προσώπου ή του νοµίµου εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία) 
που να αναγράφει ότι: 

- έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται τους όρους 
αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
- δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος το οποίο η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε  τρόπο. 
- δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του 
ζητούνται µε την παρούσα. 
- τα στοιχεία που υποβάλλει είναι ακριβή 
- κατά τη διάρκεια της σύµβασης θα τηρεί τις διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας που διέπει τις εργασίες διαχείρισης 
επικινδύνων αποβλήτων. 
Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 
χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του προσώπου 
που υποβάλλει τη δήλωση. Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την 
αναγραφόµενη σε αυτήν ηµεροµηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία µε την 
υποβολή της προσφοράς ή της αιτήσεως συµµετοχής τις οποίες συνοδεύει. 
6. Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε 

πτώχευση, εκκαθάριση, διαδικασία συνδιαλλαγής, αναγκαστική 
διαχείριση. 

7. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο 
νόµιµος εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής του 
ταυτότητας. 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. 

8. 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 
∆ιοικητικού 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 
και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται από το 
διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο). 

9. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας του συµµετέχοντα και του εγγυητή 
του. 

10. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του συµµετέχοντα και του εγγυητή 
του. 

11. Βεβαίωση περί µη οφειλής προς το ∆ήµο Λαρισαίων. 
12. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για αποδοχή ορισµού 

του ως αξιόχρεου εγγυητή µε τα πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία. 
13. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού ίσου µε το 10% της αξίας 

της προϋπολογισµένης εκποιούµενης ποσότητας ήτοι:  
Α) Για τα ΑΛΕ            33.800 κιλά Χ 0,04€/κιλό =1.352  Χ 10%= 135,20€.  
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Β) Για τους συσσωρευτές: 5.700κιλά Χ 0,65€/κιλό=3.705 Χ 10%= 370,50€. 
Γίνονται δεκτά γραµµάτιο παρακαταθέσεως του Ταµείου Παρακαταθηκών & 
∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα τράπεζας. 
 

Κάθε συµµετέχουσα στον πλειοδοτικό διαγωνισµό, νόµιµα λειτουργούσα εταιρεία 
εµπορίας ή/και επεξεργασίας των ανωτέρω ειδών, θα πρέπει να προσκοµίσει κλειστό 
φάκελο που θα περιέχει τα ως άνω δικαιολογητικά 1 έως 13. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

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 και η απόφαση 
καταχωρείται στα πρακτικά. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, 
οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την έναρξη του συναγωνισµού, 
παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά 
θεωρείται ότι µετέχει για δικό του  λογαριασµό. 

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 ή η επωνυµία της εταιρίας και 
καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας τους ενδιαφερόµενους 
κατά σειρά προσέλευσης. 

3. Στη συνέχεια η επιτροπή µονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και 
ελέγχει την πληρότητα αυτών. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισµού 
ενδιαφερόµενου από τη δηµοπρασία, ως µη πληρών τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 

4. Ακολούθως, o διαγωνισµός συνεχίζεται µε προφορική πλειοδοσία, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 4, µεταξύ εκείνων που έχουν υποβάλλει νοµίµως όλα 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη. 
Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού 
υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής και τον τελευταίο πλειοδότη, ο 
οποίος πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που επίσης θα υπογράψει τα 
πρακτικά καθιστάµενος αλληλέγγυος και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος µε τον 
πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

 
Άρθρο 9ο – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Για την τελική επιλογή της αναδόχου εταιρείας κριτήριο είναι: 
α) Η προσφορά ανά εκποιούµενο είδος µε τη µεγαλύτερη αποζηµίωση προς τον 
∆ήµο. 
β) Σε περίπτωση συµµετοχής στη δηµοπρασία µόνο µίας επιχείρησης η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια, ενώ η 
κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µε µοναδικό συµµετέχοντα θα 
κριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 
 
 
Άρθρο 10ο –ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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1. Ο αναδειχθησόµενος τελευταίος πλειοδότης, και ο εγγυητής του υποχρεούνται 
να υπογράψουν τα Πρακτικά της δηµοπρασίας. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί 
καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής να συµµορφωθεί, ειδάλλως ο 
διαγωνισµός επαναλαµβάνεται µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται 
το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί διά 
αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

2. Το ως άνω πρακτικό αποστέλλεται για έγκριση και κατακύρωση προς την 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λαρισαίων η οποία κατακυρώνει ή όχι 
σύµφωνα µε την εισήγηση της επιτροπής διενέργειας της δηµοπρασίας. 

3. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση αν δεν 
εγκριθούν τα πρακτικά ∆ηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή από την 
αρµόδια διοικητική Αρχή. 

4. Η κοινοποίηση της εγκριθείσης νόµιµης κατακυρωτικής απόφασης στον 
τελευταίο πλειοδότη γίνεται µε επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται  από 
τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του 
πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστηµα ή στην κατοικία 
αυτού και συντάσσεται έκθεση την οποία υπογράφουν δύο µάρτυρες. 

5. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση -µε αποδεικτικό παραλαβής- της αποφάσεως της διοικητικής 
αρχής περί έγκρισης της κατακύρωσης, να προσέλθει µε τον εγγυητή του για 
την 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 καθώς και να αντικαταστήσει την εγγυητική 
συµµετοχής µε άλλη καλής εκτέλεσης ποσού 10% επί της τελικής τιµής της 
δηµοπρασίας, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου 
άνευ δικαστικής παρεµβάσεως. 

6. Από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας η σύµβαση θεωρείται οριστικώς 
καταρτισθείσα 

 
Άρθρο 11ο – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ 
 
Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, όταν: 
α) αρνηθεί να υπογράψει ο ίδιος ή ο εγγυητής του τα  Πρακτικά της δηµοπρασίας 
β) µετά την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας δεν προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης µέσα στην 
προκαθορισµένη εκ του νόµου προθεσµία 
Στις παραπάνω περιπτώσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του Π∆ 270/81 
περί επανάληψης δηµοπρασίας και η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
του έκπτωτου πλειοδότη καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου άνευ δικαστικής παρεµβάσεως. 
 
Άρθρο 12ο – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Ενστάσεις επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού απευθύνονται προς την Επιτροπή 
∆ιενέργειας της δηµοπρασίας και κατατίθενται µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα 
από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και µόνο από εκείνους που συµµετείχαν 
στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και έχουν έννοµο συµφέρον και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία. 
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Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται στη διενεργήσασα το διαγωνισµό 
Επιτροπή. 
 
Άρθρο 13ο - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 

 
1. Ο πλειοδότης θα καταβάλλει, χωρίς καµία άλλη όχληση από τον ∆ήµο, το 
συµφωνηµένο και αναγραφόµενο στη σύµβαση ποσό µε την παραλαβή των 
εκποιούµενων εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας. 
2. Για την πώληση των κινητών πραγµάτων στον πλειοδότη δεν θα εκδοθεί 
παραστατικό-τιµολόγιο από το ∆ήµο Λαρισαίων αλλά µόνο γραµµάτιο είσπραξης 
του συνολικού τιµήµατος. 
3. Ο πλειοδότης επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε το δηµόσιο 
λογιστικό. 

 
Άρθρο 14ο – ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
Περίληψη της παρούσας προκήρυξης µε επιµέλεια του ∆ηµάρχου: 
α) να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου 
β) να αναρτηθεί στο διαδίκτυο – πρόγραµµα ∆ιαύγεια 
γ) να δηµοσιευτεί, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες προ της διενέργειας της 
δηµοπρασίας, σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα και µία ηµερήσια οικονοµική 
πανελλαδικής κυκλοφορίας. 
Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, θα 
βαρύνει την πλειοδοτούσα εταιρεία. Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών 
προσκοµίζονται απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της οικείας 
σύµβασης. 
 
Άρθρο 15ο – ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Για ότι δεν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του 
Π.∆. 270/81 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και 
κοινοτήτων» και των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010. 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 


