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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  4-5-2020

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο, ∆ήµαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήµαρχο  Περιβάλλοντος

και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια  Κωνσταντίνα,

∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό  Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό

Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  και

9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε αριθµό 342/2019 απόφαση

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής  Επιτροπής  για την περίοδο

2019  -  2021  και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019  απόφαση  ∆ηµάρχου  Κορινθίων  περί  ορισµού

Αντιδηµάρχων  στην  Οικονοµική  Επιτροπή  και  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής,  συvεδρίασε  δια

περιφοράς µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και

σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στην  από  11-3-2020 Πράξη  Νοµοθετικού  Περιεχοµένου  «Κατεπείγοντα

µέτρα  αντιµετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εµφάνισης  του  κορωνοϊού  covid-19  και  της

ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 18318/13-

3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σήµερα τηv 4η Μαΐου

2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και από ώρα 12:00 έως 13:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα

από τηv υπ' αριθµ. 12118/30-4-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και

εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα

της ηµερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου οκτώ (8) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Κόλλια  Κων.,  4)Πούρος  Γεώργ.,

5)Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Κορδώσης Χρ., 8)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος ∆ηµ..

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 191  η  : Ο Πρόεδρος  εισηγούµενος το 9ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Καθορισµός

όρων  δηµοπρασίας  για την  ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

θέτει, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, υπ' όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής την υπ'αριθµ.9/60/2020

Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων µε θέµα “Συλλογή και εκποίηση εγκαταλελειµµένων

οχηµάτων  εντός  των  διοικητικών  ορίων  του  ∆ήµου  Κορινθίων”  και  εισηγείται  τον  καθορισµό  όρων

πλειοδοτικής  δηµοπρασίας  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  Π.∆.270/81 “περί  καθορισµού  των  όρων
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διενέργειας  δηµοπρασίας”,  καθώς  η  συλλογή  και  εκποίηση  των  εγκαταλελειµµένων  οχηµάτων

αποτελεί υποχρέωση του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.∆.116/2004.

    Εκτός  από  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  και  οι  κ.κ.  Ζαχαριάς,  Κόλλια,  Πούρος,  Πνευµατικός,

Ταγαράς και  Κορδώσης δήλωσαν γραπτώς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πως  ψηφίζουν θετικά.

     Ο κ.Σταυρέλης δήλωσε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο τα εξής: “Ζητώ την αναβολή του θέµατος. Έχω

ζητήσει πάνω από 7 µήνες την καταγραφή και εκποίηση µέσω πλειοδοτικού διαγωνισµού όλων των

εγκαταλελειµµένων  οχηµάτων,  µηχανηµάτων  κάδων  και  λοιπών  σιδηρικών  και  δυστυχώς  µέχρι

σήµερα  δεν  έχει  γίνει  απολύτως  τίποτα.  Μέχρι  να  έλθει  τέτοιο  πρακτικό  δεν  ψηφίζω  την  µερική

εκποίηση των οχηµάτων” και ψηφίζει αρνητικά.

     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  και έχοντας υπ’

όψιν  την  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  υπ'  αριθµ.  9/60/2020 Απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  τις

διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 9

του Π.∆.116/2004, τις διατάξεις του Π.∆.270/81, τις διατάξεις της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α/11.03.2020), την

υπ'αριθµ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.,  καθώς και κάθε άλλη  ισχύουσα  νοµοθετική

διάταξη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(µειοψηφούντος του κ.Σταυρέλη µε αρνητική ψήφο)   

   Α.  Καταρτίζει τους όρους φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής  δηµοπρασίας  για την σύναψη

σύµβασης  Συλλογής  και εκποίησης  εγκαταλελειµµένων  οχηµάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.)  εντός  των διοικητικών

ορίων του ∆ήµου  Κορινθίων, µε εταιρεία  επεξεργασίας  και ανακύκλωσης οχηµάτων-επίσηµο µέλος

του δικτύου της Ε.∆.Ο.Ε., ως κάτωθι:

Άρθρο 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύµφωνα  µε  το  Π.∆.116/2004(Α’  81)  κάθε  όχηµα  που  εγκαταλείπεται  σε  δηµόσιους,  δηµοτικούς  ή

κοινοτικούς δρόµους για µεγάλα χρονικά διαστήµατα (αρ.2, παρ. 2) χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειµµένο.

Ένα εγκαταλελειµµένο όχηµα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων

του  Π.∆.  116/2004 (αρ.  9,  παρ.  1) είναι  όχηµα  στο  τέλος  κύκλου  ζωής  (Ο.Τ.Κ.Ζ.),  αποτελεί  στερεό

απόβλητο (κατά την έννοια της παρ. 4 του αρ. 2 του ν.2939/2001 – Α’179), περιέρχεται δε στην κατοχή

του  οικείου  ∆ήµου  σύµφωνα  µε  την  παρ. 1 του άρ. 9 του  Π.∆.  116/2004. Σύµφωνα  µε την  κείµενη

νοµοθεσία,  το  εγκαταλελειµµένο  όχηµα  που  χαρακτηρίζεται  ως  στερεό  απόβλητο,  περισυλλέγεται

προκειµένου  να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.∆.Ο.Ε. µε

σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόµηση.

Η δηµοπρασία αφορά στην επιλογή εταιρίας η οποία θα περισυλλέγει, µε δικά της µέσα (γερανούς), τα

οχήµατα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. στο ∆ήµο και θα τα µεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για

επεξεργασία ανακύκλωσης. Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων από τα

οχήµατα, στην επαναχρησιµοποίηση- ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των οχηµάτων στο τέλος

του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα στοχεύεται η µείωση της

ποσότητας  των  προς  διάθεση  αποβλήτων.  Απώτερος  σκοπός  είναι  η  ασφάλεια  και  η  βελτίωση  της

ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθµευσης και η προστασία της δηµόσιας υγείας
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και του περιβάλλοντος.

Άρθρο 2

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δηµοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, θα διεξαχθεί δε σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Π.∆. 270/1981, στις    25  Μαΐου 2020, ηµέρα   ∆ευτέρα  και ώρα 09:00 - 09:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό

κατάστηµα  Κορίνθου  (αίθουσα  συνεδριάσεων  δηµοτικού  συµβουλίου,  2ος όροφος,  Κολιάτσου  32,

Κόρινθος) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου.

Εάν η δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, επαναλαµβάνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 14

της  παρούσας.  Αν  και  η  δεύτερη  δηµοπρασία  δεν  φέρει  αποτέλεσµα  τότε  δύναται  να  ανατεθεί  µε

απευθείας συµφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Άρθρο 3

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για κάθε κατηγορία ορίζεται ως εξής:

1. για φορτηγά και γενικότερα βαρέα οχήµατα: 55,00€ ανά τεµάχιο,

2. για αυτοκίνητα Ι.Χ.: 30,00€ ανά τεµάχιο,

3. για δίκυκλα κάθε είδους: 15,00€ ανά τεµάχιο.

Προσφορές  υποβάλλονται  ξεχωριστά  για  κάθε  µία  από  τις  παραπάνω  τρεις  κατηγορίες.  Προσφορές

µικρότερες  του  παραπάνω  ποσού  για  κάθε  κατηγορία  δεν  θα  γίνουν  αποδεκτές  από  την  Επιτροπή

∆ιενέργειας  της  ∆ηµοπρασίας.  Η  έκαστη  πλειοδοτούσα  προσφορά  θα  πρέπει  να  διαφέρει  από  την

προηγούµενη κατά τουλάχιστον ένα ευρώ (1€), σε κάθε κατηγορία.

Άρθρο 4

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Ο τελευταίος  πλειοδότης υποχρεούται  να  παρουσιάσει αξιόχρεο  εγγυητή, ο οποίος θα  υπογράψει τα

πρακτικά της δηµοπρασίας καθιστάµενος έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για

την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.

Άρθρο 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ανάδοχος  θα καταβάλλει ως αποζηµίωση στο ∆ήµο το συµφωνηµένο  ποσό που αναγράφεται στη

σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για κάθε παραδιδόµενο Ο.Τ.Κ.Ζ., εντός των πέντε πρώτων

ηµερών  κάθε  µήνα,  εξαιρουµένων  των  οχηµάτων  που  επιστρέφονται  στους  ιδιοκτήτες.  Αυτό

αποδεικνύεται  από την εταιρία  µε αντίγραφο  δήλωσης παραλαβής οχήµατος από  τον ιδιοκτήτη ή  σε

απουσία του, µε ∆ελτίο Αποστολής που η εταιρία οφείλει να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία του

∆ήµου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή της αποζηµίωσης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση

της σύµβασης και ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µετά από απόφαση του

∆ηµοτικού Συµβουλίου και να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ίδιου.

Άρθρο 6

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η επιθυµητή χρονική διάρκεια της συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Κορινθίων και της εταιρίας είναι ένα (1)
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έτος, από την υπογραφή της σύµβασης, µε δυνατότητα επέκτασης – ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος,

εάν και εφόσον το επιθυµούν αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι. 

Άρθρο 7

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1)  Η  αρµόδια  υπηρεσία  του  ∆ήµου  θα  εντοπίζει  και  θα  καταγράφει  τα  χαρακτηριζόµενα  ως

«εγκαταλελειµµένα  οχήµατα» στο  τέλος κύκλου  ζωής τους, σύµφωνα  µε το  Π.∆. 116/2004 τα  οποία

βρίσκονται µέσα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Κορινθίων και στις πέντε (5) ∆ηµοτικές Ενότητες. 

2)  Η  αρµόδια  υπηρεσία  του  ∆ήµου  θα  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες,  όπως  αυτές

προβλέπονται  από  το  άρθρο  9  του  Π.∆.116/2004  και  των  παραγράφων  1,2,3  έτσι  ώστε  τα

χαρακτηριζόµενα ως εγκαταλελειµµένα οχήµατα να περιέλθουν στην κατοχή του ∆ήµου ως όχηµα τέλους

ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) µετά την παρέλευση των απαιτούµενων προθεσµιών.

3) Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα (όπως αυτά ορίζονται

στο Π.∆. 116/2004) προς αποµάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχηµάτων και θα

εκδίδει  τα  απαραίτητα  διπλότυπα  παραστατικά  (πρακτικά  παράδοσης-  παραλαβής  οχηµάτων).  Η

ενηµέρωση της εταιρίας για τα προς αποµάκρυνση οχήµατα, θα γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, στον

οποίο  θα  συµφωνήσουν  ο  ∆ήµος  Κορινθίων  µε  τον  ανάδοχο  (fax,  e-mail,  τηλεφωνική  επικοινωνία,

γραπτή επικοινωνία). 

4) Τα ανωτέρω  παραστατικά  θα περιέχουν  τα παρακάτω  στοιχεία:  α) χρόνος  και τόπος  παράδοσης

(οδός,  αριθµός),  β)  στοιχεία  οχήµατος:  είδος  (ΕΙΧ,  ΦΙΧ,  ή  δίκυκλο),  µάρκα  του  οχήµατος,  µοντέλο,

χρώµα, αριθµό πινακίδων κυκλοφορίας (εφόσον φέρει), οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει

τον εντοπισµό του Ο.Τ.Κ.Ζ., γ) περιγραφή κατάστασης του οχήµατος, δ) στοιχεία του γερανού και του

οδηγού της εταιρείας.

5)  Τα  παραστατικά  αφού  συµπληρωθούν  από  τους  αρµόδιους  υπαλλήλους,  υπογράφονται  και

σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του ∆ήµου και τον οδηγό της εταιρίας.  

6) Η εταιρία δεν έχει δικαίωµα να αρνηθεί να µεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήµατα που υποδεικνύει

ως Ο.Τ.Κ.Ζ. ο ∆ήµος, ανεξαρτήτως αριθµού. 

7) Ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει ο ∆ήµος έναντι του ιδιοκτήτη του Ο.Τ.Κ.Ζ. για οποιαδήποτε ζηµιά ήθελε

προξενηθεί στο  όχηµα κατά την αποκοµιδή-µεταφορά και εκφόρτωση  (ενδεικτικώς αναφεροµένων  τα

παρακάτω): ατύχηµα, υλικές ζηµιές σε παρακείµενα  οχήµατα,  τραυµατισµός ή θανάτωση προσώπου

κ.τ.λ.).

8) Η συλλογή, η µεταφορά και η φύλαξη του Ο.Τ.Κ.Ζ. (που βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου µας)

θα  πραγµατοποιηθεί  µε  µεταφορικά  µέσα  που  διαθέτει  για  το  σκοπό  αυτό  η  δεύτερη  των

συµβαλλόµενων εταιρία και µε δικές της δαπάνες. Η δαπάνη αποκοµιδής – µεταφοράς και φύλαξης θα

βαρύνει αποκλειστικά την δεύτερη των συµβαλλοµένων.

9) Η εταιρία υποχρεούται να διαχειριστεί το Ο.Τ.Κ.Ζ. από την στιγµή της συλλογής ή και παραλαβής του

από  το  ∆ήµο  και  µετά  την  παρέλευση  των  απαιτούµενων  χρονικών  προθεσµιών,  να  εκδώσει  το

προβλεπόµενο  πιστοποιητικό  καταστροφής  του  οχήµατος  για  λογαριασµό  του  ∆ήµου,  της  Ε.∆.Ο.Ε.

ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες. 
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10) Η περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων προγραµµατίζεται για τουλάχιστον µια (1) φορά το

µήνα κατόπιν συνεννόησης και µε την χρήση γερανών της εταιρίας. Η περισυλλογή µπορεί να ακυρωθεί

και  από  τα  δύο  µέρη  για  λόγους  ανωτέρας  βίας,  όπως  είναι  οι  απεργίες,  οι  θεοµηνίες,  οι  φυσικές

καταστροφές κ.τ.λ. υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγκαιρη ενηµέρωση τουλάχιστον µια ηµέρα πριν

την προγραµµατισµένη συνεννόηση.

Άρθρο 8

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι εταιρίες – κέντρα επεξεργασίας οχηµάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. που

είναι επίσηµα µέλη του δικτύου της Ε.∆.Ο.Ε. και µπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση όλων των

εργασιών που περιγράφονται στους όρους του παρόντος.

Άρθρο 9

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι

δικαιολογητικά: 

1) Αντίγραφο πιστοποιητικού µέλους της Ε.∆.Ο.Ε.

2) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ηµέρα του διαγωνισµού

3) Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας  από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος  εκπρόσωπος της

εταιρίας,  καθώς  και  φωτοαντίγραφο  της  αστυνοµικής  ταυτότητάς  του.  Ειδικά  για  τις  Α.Ε.  που  θα

καταθέσουν προσφορά, εκτός της ταυτότητας του καταθέτοντος 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 Εταιρείας, όπου

θα εγκρίνεται η συµµετοχή της στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της

εταιρείας ή του συνεταιρισµού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή.  Οι Οµόρρυθµες

Εταιρείες και Ετερόρρυθµες Εταιρίες, εκπροσωπούνται από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας, όπως

ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ηµέρα του διαγωνισµού.  Οι

Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης, από το διαχειριστή τους όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις

τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ηµέρα του διαγωνισµού.  Για τα φυσικά πρόσωπα, η προσφορά

κατατίθεται από τα ίδια ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου, κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα, εκπροσώπου της εταιρίας/φυσικού

προσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της

παρούσας προκήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν

υπήρξε  ένοχος  σοβαρού  επαγγελµατικού  παραπτώµατος,  το  οποίο  η  Αναθέτουσα  Αρχή  µπορεί  να

διαπιστώσει  µε  οποιονδήποτε  τρόπο  καθώς  και  ότι  δεν  είναι  ένοχος  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την

παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται µε την παρούσα.

5) Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι:

• ∆εν έχει κινηθεί διαδικασία πτώχευσης σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται σε

πτωχευτικό συµβιβασµό

• ∆ε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή και εκκαθάρισης
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• ∆εν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση

• ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από συναφθείσα σύµβαση µεταξύ της εταιρίας του και ∆ηµοσίου, Ο.Τ.Α. ή

Ν.Π.∆.∆.

• ∆εν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α.

6)Εγγυητική  επιστολή  συµµετοχής  στον  διαγωνισµό  αναγνωρισµένης  τράπεζας  ή  σύσταση

παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ίση µε το 10% της πρώτης προσφοράς για

όλες τις κατηγορίες οχηµάτων (€ 55,00 + € 30,00 + € 15,00 = 100,00 € ) επί 30 (υπολογίζεται ότι σε

ετήσια  βάση  θα  συλλέγονται  τριάντα  (30)  οχήµατα)  ήτοι  300€.  Η  παραπάνω  εγγυητική  επιστολή

αντικαθίσταται µετά την υπογραφή της σύµβασης, από άλλη καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ίση µε το

10% του συνολικού επιτευχθέντος τιµήµατος που προέκυψε από την δηµοπρασία για όλες τις κατηγορίες

οχηµάτων επί 30 (υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση θα συλλέγονται τριάντα (30) οχήµατα), η δε χρονική

της διάρκεια θα είναι τουλάχιστον έξι (6) µηνών µετά το πέρας της σύµβασης.  Όσον αφορά τους λοιπούς

συµµετέχοντες,  οι  εγγυήσεις  συµµετοχής  τους,  θα  επιστραφούν  ατόκως  εντός  δεκαηµέρου  από  την

κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και κατόπιν σχετικού αιτήµατος των ιδίων.

7) Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.

8)  Βεβαίωση  της  Ταµειακής  Υπηρεσίας  του  ∆ήµου  ότι  ο  συµµετέχων  δεν  έχει  ληξιπρόθεσµες

βεβαιωµένες οφειλές ή ότι έχει υπαχθεί σε ρύθµιση και τηρεί τους όρους αυτής (∆ηµοτική Ενηµερότητα).

9)  Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  τουλάχιστον  τελευταίου  τριµήνου  του  φυσικού  προσώπου  που

συµµετέχει στη δηµοπρασία, ή των διαχειριστών σε περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., ή του προέδρου

και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση Α.Ε.

10) Αντίγραφο ασφαλιστηρίων συµβολαίων σε ισχύ των οχηµάτων – γερανών που θα χρησιµοποιεί η

εταιρία  για  την  περισυλλογή  των  οχηµάτων,  (εάν  αυτά  λήξουν  κατά  τη  διάρκεια  της  σύµβασης  θα

προσκοµίσουν υποχρεωτικώς τα ανανεωθέντα ασφαλιστήρια συµβόλαια).

Όλα  ανεξαρτήτως  τα  έγγραφα  που  θα  κατατεθούν,  θα  πρέπει  να  είναι  σε  ισχύ κατά  την  ηµέρα

διεξαγωγής της δηµοπρασίας, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής

του υπογράφοντος.

Άρθρο 10

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισµένη ηµέρα και

ώρα από την αρµόδια Επιτροπή ∆ηµοπρασιών. Η δηµοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της

ώρας λήξης του διαγωνισµού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Σχετικά  µε  τη  συνέχιση  της  δηµοπρασίας  πέραν  της  οριζόµενης  ώρας,  αποφασίζει  η  Επιτροπή

∆ηµοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά. 

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

φάκελο,  στο  εξώφυλλο του  οποίου  θα  αναγράφεται το  όνοµα  του  συµµετέχοντος/επωνυµία  εταιρίας,

ευκρινώς, και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας τους ενδιαφερόµενους κατά σειρά

προσέλευσης. Στην  συνέχεια η επιτροπή µονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την

πληρότητα  των  δικαιολογητικών.  Η  τυχόν  απόφαση  της  περί  αποκλεισµού  ενδιαφερόµενου  να
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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.  

Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη. Η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει διαδοχικά από τον

πρώτο  στους  ακολούθους  και  επιβαρύνει  οριστικά  τον  τελευταίο  πλειοδότη.  Μετά  τη  λήξη  της

δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής, τον

τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται

από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συµµορφωθεί εντός προθεσµίας 48 ωρών. Αν παρέλθει

άπρακτη  η  προθεσµία,  ο  διαγωνισµός  επαναλαµβάνεται  σε  βάρος  του  αναδειχθέντος  πλειοδότη  και

εγγυητή αυτού, µε ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόµατι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε

βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής (βλ. και άρ. 14 της παρούσας).

Για την τελική αποδοχή του αναδόχου κριτήριο είναι:

α) Η προσφορά µε την µεγαλύτερη αποζηµίωση προς το ∆ήµο για κάθε παραδιδόµενο όχηµα, σε κάθε

κατηγορία 

β) Σε περίπτωση ισοψηφίας, αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της εταιρίας.

Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την επιτροπή του διαγωνισµού.

γ) Σε περίπτωση συµµετοχής µόνο µιας εταιρείας στη δηµοπρασία, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα δέχεται

προσφορά  οπωσδήποτε  ανώτερη  από  τα  αρχικά  όρια  για  κάθε  κατηγορία  εκποιούµενου  οχήµατος,

προκειµένου η προσφορά να κριθεί συµφέρουσα για το ∆ήµο.

δ)  Σύµφωνα  µε  την  παρ.  1 στοιχ.  ε’  του  άρθρου  72 του  ν.  3852/2010 (πρόγραµµα  Καλλικράτης) η

διεξαγωγή  και  η  κατακύρωση  της  δηµοπρασίας  αποτελεί  αντικείµενο  αρµοδιότητας  της  Οικονοµικής

Επιτροπής.

Άρθρο 11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  κατακυρωτική  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  αποστέλλεται  στον  Γενικό  Γραµµατέα  της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου για έλεγχο ως προς την νοµιµότητά

της.  Στον  ανάδοχο  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση  καθώς  και  στον  εγγυητή  του,  αποστέλλεται

κοινοποίηση  της  σχετικής  απόφασης.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  εντός  δέκα  (10)  ηµερών  από  την

παραλαβή  της  κοινοποίησης,  να  προσέλθει µετά  του  εγγυητή  του για την υπογραφή  της  σύµβασης,

αλλιώς  η  κατατεθείσα  εγγύηση  καταπίπτει  υπέρ  του  ∆ήµου  χωρίς  δικαστική  παρέµβαση.  Εάν  ο

ανάδοχος  αποβιώσει ή τεθεί υπό  δικαστική  αντίληψη  ή δικαστική  απαγόρευση πριν να  υπογραφεί η

σύµβαση, ο διαγωνισµός θεωρείται ως µη γενόµενος.

Ο ∆ήµος Κορινθίων ουδόλως ευθύνεται, στην περίπτωση που τα αποτελέσµατα της δηµοπρασίας δεν

εγκριθούν από την Αποκεντρωµένη ∆/ση Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, ούτε ο τελευταίος

πλειοδότης µπορεί να εγείρει αξίωση αποζηµίωσης ή άλλες αξιώσεις για το λόγο αυτό.

Άρθρο 12

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής όταν:
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- δεν προσέλθει για την υπογραφή του πρακτικού της σύµβασης µέσα στην προκαθορισµένη προθεσµία

- αρνηθεί να υπογράψει την σύµβαση.

Άρθρο 13

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι  επί  της  διεξαγωγής  της  δηµοπρασίας  ενστάσεις,  κατατίθενται  στη  γραµµατεία  πρωτοκόλλου  του

∆ήµου Κορινθίων, υπόψη της επιτροπής  που διενεργεί τη δηµοπρασία, µέχρι την επόµενη εργάσιµη

ηµέρα από την ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας ή την εποµένη της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος

στις  περιπτώσεις  εξετάσεως  και  αξιολογήσεως  των  προσφορών,  και  µόνο  από  εκείνους  που

συµµετείχαν στη δηµοπρασία ή αποκλείστηκαν από αυτήν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της

και  για  λόγους  που  ανακύπτουν  κατά  το  αντίστοιχο  στάδιο.   Οι  ενστάσεις  πρωτοκολλούνται  και

διαβιβάζονται στην διενεργήσασα τη δηµοπρασία επιτροπή.

Άρθρο 14

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης,

ήτοι:

1. Εάν ουδείς εµφανισθεί,

2. Εάν ουδείς από τους εµφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών ώστε

κανείς να µην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δηµοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία.

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν:

α) το  αποτέλεσµα  αυτής  δεν εγκρίθηκε  από  την  Οικονοµική  Επιτροπή  ή  από τον  Γενικό  Γραµµατέα

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  λόγω  ασύµφορου  αποτελέσµατος  ή  σφάλµατος  κατά  την  διενέργεια  της

δηµοπρασίας, 

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να

υπογράψουν τα πρακτικά. Σε  αυτήν  την  περίπτωση, η  δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του

τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ'  ονόµατι τούτου

κατακυρωθέν ποσό, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

γ)  µετά  την  κοινοποίηση  στον  τελευταίο  πλειοδότη  της  εγκριτικής  επί  του  αποτελέσµατος  της

δηµοπρασίας  αποφάσεως  της  διοικητικής  αρχής  αυτός  δεν  παρουσιάστηκε  εµπροθέσµως  για  την

σύνταξη και υπογραφή της συµβάσεως.

Οι  επαναληπτικές  δηµοπρασίες  γνωστοποιούνται  µε  περιληπτική  διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  που

αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δηµοσιευόµενης πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες

προ της  ηµέρας  της διενέργειας  της δηµοπρασίας. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται επί τη

βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουµένη δηµοπρασία.

Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δε φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση γίνεται απευθείας µε απόφαση του

∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Άρθρο 15

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Απαγορεύεται  ρητώς  η εκχώρηση  µέρους  ή  του  συνόλου  των  δικαιωµάτων  που  απορρέουν  από  τη
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σύµβαση  που  θα  υπογραφεί εκ  της  διαδικασίας  αυτής  από τον  αντισυµβαλλόµενο  σε  οποιονδήποτε

τρίτο.

Άρθρο 16

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περίληψη της προκήρυξης:

α) Θα τοιχοκολληθεί στο ∆ηµοτικό Kατάστηµα Κορίνθου

β) Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο – πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ- σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’

112) και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Άρθρο 17

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες για την δηµοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την Γραµµατεία

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κορίνθου, στην διεύθυνση: Κολιάτσου 32,

Κόρινθος, 2ος όροφος, κ.κ. Κότσαλου  Βενετία,  Χουρσαλά Ειρήνη, τηλ. 27413 61099, 61021.

  

    Β.- Μετά τον καθορισµό των όρων της παρούσας εκδίδεται λεπτοµερής διακήρυξη του ∆ηµάρχου

τον  οποίο  και  εξoυσιoδoτεί  για  τις  vόµιµες  δηµoσιεύσεις  σύµφωνα  µε  όσα  ορίζει  το  άρθρο  3  του

Π.∆.270/81.

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 22/191/2020

                                                                  Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 07-05-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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