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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 
ΕΡΓΟ:  ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ     ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ:  4.350,00 ΕΥΡΩ                        
 
ΚΩ∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ: ΚΑ 1699.007 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΦΑΝΕΡΟΣ ΚΑΙ          
                                        ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  
 

Σ Χ Ε ∆ Ι Ο  ΟΡΩΝ   ∆ Ι ΑΚ Η Ρ Υ ΞΗ Σ   ∆ Ι ΑΓΩΝ Ι Σ ΜΟ Υ  
 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 
 

Έχοντας υπόψη : 
 

  
1) Τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α/ 1981), περί καθορισµού των 

οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή 

εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων. 

2)  Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα την παράγραφο του άρθρου 199 του Ν. 

3463/2006 ''∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας'' σχετική µε την εκποίηση κινητών 

πραγµάτων των  ∆ήµων,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης''. 

4) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3861/2010 ''Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραµµα ∆ιαύγεια''. 
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5) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2939/2001 ''Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 

των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων'', όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν.3854/2010 και το Ν.4042/2012. 

6) Τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 117/2004 ''για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού'', όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

7) Τις σχετικές διατάξεις της µε αρ. 2002/95/ΕΚ οδηγίας της Ε.Ε. σχετικά µε τον 

περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

8) Τις σχετικές διατάξεις της µε αρ. 2002/196/ΕΚ οδηγίας της Ε.Ε. σχετικά µε τα 

απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

9) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4257/2014 και ειδικότερα του άρθρου 64 παρ. β 

σχετικά µε την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισµού για την συλλογή αποβλήτων 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και λαµπτήρων φωτισµού. 

10) Τις διατάξεις του Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α/2010) ''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''. 

11) Τις διατάξεις του  Π.∆. 15/2006  (ΦΕΚ 12 Α/2006) «Τροποποίηση του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος 117/2004 (Α΄ 82), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 

οδηγίας 2003/108 ''για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα 

απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)» του Συµβουλίου 

της 8ης ∆εκεµβρίου 2003''. 

12) Τις διατάξεις της KYA 112145/24.12.2004 (ΦΕΚ 1916 Β/2004), ''Ξεχωριστή 

αναγραφή της χρηµατικής εισφοράς επί των τιµολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια 

πώλησης των ελαστικών των οχηµάτων, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, 

του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των οχηµάτων, των λιπαντικών ελαίων, 

εκτός των τιµολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές-επιτηδευµατίες ''. 

13) Τις διατάξεις της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184 Β/2014) ''Καθορισµός 

κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 

ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε συµµόρφωση µε τις 
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διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις''. 

14) Τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 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''. 

15) Τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2008/99/ΕΚ ''σχετικά µε την προστασία του 

περιβάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου''. 

16) Τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ ''Οδηγία περί στερεών 

αποβλήτων''. 

17) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3548/2007 ''Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 

φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις'', όπως 

συµπληρώθηκε µε το Ν. 3801/2009 ''Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 

λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης'', άρθρο 46. 

18) Την µε αρ. 480/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγκρισης διενέργειας 

διαδικασίας φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δηµοπρασίας για την εκποίηση  

αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) και λαµπτήρων 

φωτισµού   του ∆ήµου. 

19) Την µε αρ. 5/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία 

εγκρίθηκαν και καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας διαδικασίας φανερής, πλειοδοτικής 

και προφορικής δηµοπρασίας για την εκποίηση ανακυκλώσιµων αποβλήτων 

ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) και λαµπτήρων φωτισµού του ∆ήµου 

και ορίσθηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 

20) Το γεγονός ότι τα προϋπολογιζόµενα έσοδα από την περισυλλογή των ΑΗΗΕ  

ανέρχονται στο ποσό των 4.350,00 ευρώ. 

21) Το ποσό που έχει εγγραφεί στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό εσόδων έτους 

2016 (4.500 €). 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ), 

σύµφωνα µε το Π.∆. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α/ 1981) «περί καθορισµού των οργάνων, 

της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν 

πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων», για την περισυλλογή ηλεκτρικών – 

ηλεκτρονικών συσκευών και λαµπτήρων φωτισµού, τα οποία είναι αποθηκευµένα σε 

καθορισµένα σηµεία εντός των ορίων του ∆ήµου Αµαρουσίου και την µεταφορά τους 

σε εγκεκριµένο σύστηµα επεξεργασίας αποβλήτων, για το χρονικό διάστηµα ενός (1)  

έτους , συνολικού προϋπολογισµού εσόδων 4.350,00 €, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 

5/2016 µελέτη της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

 

Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

 
Αντικείµενο  της παρούσας εργασίας είναι η περισυλλογή των κατεστραµένων ειδών 

ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) και λαµπτήρων φωτισµού   του 

∆ήµου  Αµαρουσίου και η µεταφορά τους σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής και 

επεξεργασίας αποβλήτων, για το χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους.  

Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων από τις ηλεκτρικές 

και ηλεκτρονικές συσκευές και τους λαµπτήρες φωτισµού, στην 

επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και την περαιτέρω αξιοποίηση  

κατασκευαστικών στοιχείων των υλικών αυτών. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των πολιτών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

δηµόσιας υγείας από βλαβερές ουσίες, στην εξοικονόµηση ενέργειας και  στην 

µείωση των εκποµπών αερίου που συµβάλλουν στο φαινόµενο του Θερµοκηπίου.  

Σύµφωνα µε το Π.∆.117/2004 προβλέπεται η συµµόρφωση σχετικά µε τα απόβλητα 

ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των 

οδηγιών 2002/95/ΕΚ «σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων 

επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΕΕ)» και 

2002/96/ΕΚ «σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού» του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, καθώς και οι γενικές αρχές 

εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων του άρθρου 4 του 

Ν. 2939/2001.   

Στη συνέχεια, µε την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014)  

καθορίστηκαν εκ νέου κανόνες, όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική 

διαχείριση των ΑΗΗΕ, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. 
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Η εκτέλεση του ως άνω έργου θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της φανερής και 

προφορικής δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 270/1981 (ΦΕΚ 77 

Α/1981). 

Η εργασία θα γίνει µε επιλογή φυσικού προσώπου ή εταιρείας εγκεκριµένης από το  

Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), µε ανοικτό διαγωνισµό και κριτήριο ανάθεσης την υψηλότερη 

τιµή για το σύνολο της προσφοράς.  

 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 Η διενέργεια της δηµοπρασίας θα πραγµατοποιηθεί στις 31/5/2016 ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 10:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αµαρουσίου από την αρµόδια Επιτροπή.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η δηµοπρασία αφορά όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και των 

λαµπτήρων φωτισµού τα οποία είναι χαρακτηρισµένα ως απόβλητα, σύµφωνα µε το 

άρθρο 2, Παράρτηµα Ι και Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014.  

 

Ειδικότερα, αφορά στα κάτωθι είδη: 

Α. ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. 

Μεγάλες συσκευές ψύξης, Ψυγεία, Καταψύκτες, άλλες µεγάλες συσκευές που 

χρησιµοποιούνται για ψύξη διατήρηση και αποθήκευση τροφίµων, Πλυντήρια, 

Στεγνωτήρια ρούχων, Πλυντήρια πιάτων, Συσκευές µαγειρικής, Ηλεκτρικές κουζίνες, 

Ηλεκτρικά µάτια, Φούρνοι µικροκυµάτων, Άλλες µεγάλες συσκευές  

χρησιµοποιούµενες για µαγείρεµα και άλλες επεξεργασίας τροφίµων, Ηλεκτρικές 

θερµάστρες, Ηλεκτρικά θερµαντικά σώµατα (ηλεκτρικά καλοριφέρ), Άλλες µεγάλες 

συσκευές που χρησιµοποιούνται για θέρµανση χώρων, κρεβατιών, καθισµάτων , 

Ηλεκτρικοί ανεµιστήρες, Συσκευές κλιµατισµού, Άλλα είδη εξοπλισµού αερισµού, 

απαγωγής αερίων και κλιµατισµού. 

Β. ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. 

Ηλεκτρικές σκούπες, Σκούπες χαλιών, Άλλες συσκευές καθαριότητας, Συσκευές 

χρησιµοποιούµενες για ράψιµο, πλέξιµο, ύφανση και άλλες κλωστοϋφαντουργικές 

εργασίες, Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για σιδέρωµα, καλάνδρισµα και 
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γενικά, για τη φροντίδα του ιµατισµού. Φρυγανιέρες, Συσκευές τηγανίσµατος 

(φριτέζες), Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγµατος ή σφραγίσµατος περιεκτών ή 

συσκευασιών, Ηλεκτρικά µαχαίρια, Συσκευές κοπής και στεγνώµατος µαλλιών, 

βουρτσίσµατος δοντιών, ξυρίσµατος, µασάζ και άλλες συσκευές περιποίησης του 

σώµατος, Ρολόγια κάθε είδους και εξοπλισµός µέτρησης, ένδειξης ή καταγραφής του 

χρόνου, Ζυγαριές. 

Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. 

Συστήµατα κεντρικής επεξεργασίας δεδοµένων : Μεγάλοι υπολογιστές (mainframes), 

Μεσαίοι υπολογιστές (mini computers), Μονάδες εκτύπωσης, Συστήµατα 

προσωπικών υπολογιστών : Προσωπικοί υπολογιστές [συµπεριλαµβανοµένων των 

κεντρικών µονάδων επεξεργασίας (CPU), των ποντικιών, των οθονών και των 

πληκτρολογίων], Φορητοί υπολογιστές (laptops) (συµπεριλαµβανοµένων των CPU, 

των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων), Μικρού µεγέθους φορητοί 

υπολογιστές (notebooks), Υπολογιστές χειρός (notepads), Εκτυπωτές, 

Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφοµηχανές, 

Αριθµοµηχανές τσέπης και επιτραπέζιες και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισµού για 

τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση ή διαβίβαση πληροφοριών µε 

ηλεκτρονικά µέσα, Τερµατικά και συστήµατα χρηστών, συσκευές τηλεοµοιοτυπίας 

(fax), Τηλέτυπα, Τηλέφωνα, Τηλεφωνικές συσκευές επί πληρωµή, Ασύρµατα 

τηλέφωνα, Κινητά τηλέφωνα, Συστήµατα τηλεφωνητών και άλλα προϊόντα και είδη 

εξοπλισµού για την µετάδοση ήχου, εικόνων ή άλλων πληροφοριών µε 

τηλεπικοινωνικά µέσα. 

∆. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. 

Ραδιόφωνα, Τηλεοράσεις, Κάµερες µαγνητοσκόπησης (βιντεοκάµερες), 

Μαγνητοσκόπια (συσκευές αναπαραγωγής εικόνας), Συσκευές ηχογράφησης 

υψηλής πιστότητας, Ενισχυτές ήχου, Μουσικά όργανα και άλλα προϊόντα και είδη 

εξοπλισµού για την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων, 

συµπεριλαµβανοµένων των σηµάτων ή άλλων τεχνολογιών διανοµής ήχου και 

εικόνας µε άλλα πλην των τηλεπικοινωνιακών µέσων, φωτοβολταϊκά πλαίσια 

(panels) 

Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆Η. 

Φωτιστικά για λαµπτήρες φθορισµού πλην των οικιακών φωτιστικών σωµάτων, 

Ευθείς λαµπτήρες φθορισµού, Συµπαγείς λαµπτήρες φθορισµού (compact) 

Λαµπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων 

νατρίου υψηλής πίεσης και των λαµπτήρων αλογονούχων µετάλλων, Λαµπτήρες 
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νατρίου χαµηλής πίεσης, Άλλος φωτιστικός εξοπλισµός και εξοπλισµός προβολής ή 

ελέγχου του φωτός πλην των λαµπτήρων πυράκτωσης. 

ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ). 

Τρυπάνια, Πριόνια, Μηχανές ραπτικής, Εξοπλισµός για την τόρνευση, τη λείανση, 

την επίστρωση, το τρόχισµα, το πριόνισµα, το κόψιµο, τον τεµαχισµό, τη διάτµηση, 

τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών, τη µορφοποίηση, την κύρτωση και άλλες παρόµοιες 

επεξεργασίες ξύλου, µετάλλου και άλλων υλικών, Εργαλεία για τη στερέωση µε 

βίδες, καρφιά ή κοινωµάτια και την αφαίρεσή τους και για παρόµοιες χρήσεις, 

Εργαλεία για συγκολλήσεις εν γένει και παρόµοιες χρήσεις, Εξοπλισµός ψεκασµού, 

επάλειψης, διασποράς ή άλλης επεξεργασίας υγρών ή αέριων ουσιών µε άλλα µέσα, 

Εργαλεία κοπής χόρτου ή άλλων εργασιών κηπουρικής. 

Ζ. ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 

Ηλεκτρικά τραίνα ή αυτοκινητοδρόµια, Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών, 

Βιντεοπαιχνίδια, Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιµο, κωπηλασία κ.λπ., 

Αθλητικός εξοπλισµός µε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία 

Κερµατοδέκτες τυχερών παιχνιδιών. 

Η. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ). 

Ακτινοθεραπευτικός εξοπλισµός, Καρδιολογικός εξοπλισµός, Συσκευές 

αιµοκάθαρσης, Συσκευές πνευµονικής οξυγόνωσης, Εξοπλισµός πυρηνικής ιατρικής, 

Ιατρικός εξοπλισµός για in-vitro διάγνωση, Συσκευές ανάλυσης, Καταψύκτες, Τεστ 

γονιµοποίησης, Άλλες συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την 

παρακολούθηση, την αντιµετώπιση ή την ανακούφιση ασθενειών, σωµατικών 

βλαβών και αναπηριών. 

Θ. ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

Ανιχνευτές καπνού, Συσκευές θερµορύθµισης, Θερµοστάτες, Συσκευές µέτρησης, 

ζύγισης ή προσαρµογής για οικιακή ή εργαστηριακή χρήση,  Άλλα όργανα 

παρακολούθησης και ελέγχου χρησιµοποιούµενα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

(π.χ. σε ταµπλώ ελέγχου). 

Ι. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ. 

Συσκευές αυτόµατης διανοµής θερµών ποτών, Συσκευές αυτόµατης διανοµής 

θερµών ή ψυχρών φιαλών ή µεταλλικών δοχείων, Συσκευές αυτόµατης διανοµής 

στερεών προϊόντων, Συσκευές αυτόµατης διανοµής χρηµάτων, Κάθε είδους 

συσκευές αυτόµατης διανοµής οποιουδήποτε προϊόντος. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου θα συλλέγει τα απόβλητα ηλεκτρικού-

ηλεκτρονικού εξοπλισµού, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου.  

2. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου Αµαρουσίου άνευ ανταλλάγµατος την 

τοποθέτηση ενός (1) κοντέινερ κλειστού τύπου , πέντε (5) πλαστικών  κάδων για 

ΑΗΗΕ, δύο (2) κάδων µεταλλικών και πέντε (5) χάρτινων για ανακύκλωση 

λαµπτήρων σε αντίστοιχα σηµεία για τη συλλογή. Η ακριβής χωροθέτηση των κάδων 

θα γίνει σε συνεργασία µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ∆ήµου και σε χώρους που θα 

υποδείξει ο ∆ήµος. Όλοι οι χώροι που θα υποδειχθούν θα είναι ελεγχόµενοι (εντός 

δηµοτικών κτιρίων κτλ.) για την αποφυγή βανδαλισµών, κλοπών και γενικότερα 

επικίνδυνων καταστάσεων. 

3. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου Αµαρουσίου άνευ ανταλλάγµατος τη 

διάθεση και παροχή όλων των ανταλλακτικών και αναλωσίµων που είναι αναγκαία 

για τη σωστή λειτουργία των κάδων. 

 

4. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου Αµαρουσίου, άνευ ανταλλάγµατος, την 

µεταφορά και διάθεση προς αξιοποίηση των ανακτώµενων ΑΗΗΕ µε προσωπικό και 

µεταφορικά µέσα δικά του. 

5. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου Αµαρουσίου, άνευ ανταλλάγµατος, την 

παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των δηµοτών του ∆ήµου, για 

το χρόνο ισχύος της Σύµβασης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ο ανάδοχος θα 

αναλάβει την οργάνωση µιας (1) ετήσιας εκδήλωσης για την Περιβαλλοντική 

Ευαισθητοποίηση των δηµοτών του ∆ήµου στα θέµατα της Ανακύκλωσης σε χρόνο 

και τόπο που θα ορίσει εγγράφως ο ∆ήµος (τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιµες 

ηµέρες πριν από την επιθυµητή ηµεροµηνία της εκδήλωσης), µε παροχή κάδου, 

προσωπικού για ενηµέρωση, φυλλαδίων (5000), αφισών (100), αναµνηστικών κ.λ.π. 

και πέντε δράσεων ενηµέρωσης σε σχολεία. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει επίσης την 

παροχή στο ∆ήµο Αµαρουσίου οποιονδήποτε γενικά άλλων υπηρεσιών και εργασιών 

που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του Προγράµµατος Ανακύκλωσης. 

6. Ο Ανάδοχος  αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου  την παροχή του συνόλου των 

στοιχείων των ποσοτήτων των Απορριµµάτων (Αποβλήτων) ΗΗΕ που ανακτώνται 

από το Πρόγραµµα Ανακύκλωσης, για το χρόνο ισχύος της Σύµβασης και ανά 

τρίµηνο υπό µορφή αναφοράς. 
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7. Ο Ανάδοχος δικαιούται µε τη λήξη ισχύος της Σύµβασης να παραλάβει το σύνολο 

του εξοπλισµού που τοποθέτησε και λειτούργησε για την υλοποίηση του 

Προγράµµατος Ανακύκλωσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και του 

αναδόχου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης.  

Η σύµβαση δύναται να ανανεωθεί για ένα ακόµη έτος, µε τους ιδίους ως άνω όρους, 

κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των µερών και εφ’ όσον δεν έχει χωρήσει καταγγελία 

της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που  

δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά σε αντίστοιχα αντικείµενα και είναι επίσηµα µέλη 

του ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, µπορούν δε να εγγυηθούν την 

πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των όρων που περιγράφονται στην παρούσα 

διακήρυξη. 

Η επαγγελµατική δραστηριότητα και το αντικείµενο εργασιών αποδεικνύεται 

σαφέστατα από την εγγραφή στο αντίστοιχο επιµελητήριο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

∆ΙΚΑΙOΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Η προφορική κατάθεση προσφορών θα γίνει για µεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο 

το φυσικό πρόσωπο ή το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, για δε τα νοµικά 

πρόσωπα από το νόµιµο εκπρόσωπό τους όπως ορίζεται κατωτέρω. 

- για τις Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόµιµο 

εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται από το καταστατικό της και τις τυχόν 

τροποποιήσεις του έως τη µέρα του διαγωνισµού 

- για τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) από το διαχειριστή της εταιρείας 

όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ηµέρα 

του διαγωνισµού. 
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- για τις Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε) από το νόµιµο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο (πρακτικό ∆.Σ), όπως ορίζεται από το καταστατικό της 

εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, µε τη δηµοσίευσή του σε ΦΕΚ του έως την 

ηµέρα του διαγωνισµού. 

Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται 

να κατατεθούν ως φωτοαντίγραφα. 

Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων 

συµµετέχουν στη δηµοπρασία µε αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόµιση 

παραστατικού νόµιµης εκπροσώπησης, ήτοι συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός 

από την περίπτωση των ανώνυµων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το 

∆ιοικητικό τους Συµβούλιο. 

 

Κάθε συµµετέχων θα προσκοµίσει στο ∆ήµο Αµαρουσίου κλειστό φάκελο που εκτός 

από την οικονοµική του προσφορά θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:  

 

1. Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού έως και την προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. 

2. Πρόσφατη βεβαίωση συνεργασίας µε ΑΗΗΕ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ). 

3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου : 

α) του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στο διαγωνισµό, β) των 

διαχειριστών σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και 

Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) και γ) του Προέδρου και του 

∆ιευθύνοντα 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. 

4. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ο 

νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο). Εφόσον οι 

ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό όχι µε το νόµιµο εκπρόσωπο 

βάσει καταστατικού, αλλά µε αντιπροσώπους 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. 
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5. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας του νόµιµου εκπροσώπου της 

εταιρείας και κάθε άλλου νόµιµα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου. 

6. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας του εγγυητή. 

7. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για αποδοχή ορισµού 

αξιόχρεου εγγυητή µε πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και ΑΦΜ του. 

Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε τον πλειοδότη 

για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

8. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας 

και του εγγυητή. 

9. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του νόµιµου εκπροσώπου της 

εταιρείας και του εγγυητή (µόνο για την περίπτωση που ο εγγυητής δεν είναι 

φυσικό πρόσωπο). 

10. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι : α) ∆εν έχει κινηθεί διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση εις βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή 

βρίσκεται σε πτωχευτικό συµβιβασµό, β) ∆ε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή/και 

εκκαθάρισης, γ) ∆εν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, δ) Έλαβε γνώση των 

όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίου αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα, ε) ∆εν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, των 

ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆, στ) ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση συναφθείσα 

µεταξύ αυτού και του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆. 

11. Πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001. 

12. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έως έξι 

(6) µήνες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει 

επάγγελµα σχετικό µε την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας. 

13. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης 

Τράπεζας (ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων) ποσού ίσου µε το 10% του ελάχιστου ορίου 

πρώτης προσφοράς, ήτοι 435,00 €. 

14. Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας ότι ο συµµετέχων δεν έχει 

ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες οφειλές προς το ∆ήµο, ή έχει ήδη εισαχθεί σε 

ρύθµιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ανελλιπώς. 

 

 Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα 

σύµφωνα µε το αρ. 11 του Ν. 2690/99 και οι ζητούµενες υπεύθυνες δηλώσεις θα 
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πρέπει να έχουν θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής. Η φορολογική ενηµερότητα 

θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρηµένη κατά τις διατάξεις του Νόµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 60 € ανά τόνο.  

Προσφορές µικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την 

Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε τρίµηνο στον ∆ήµο το σύνολο του 

ποσού που αντιστοιχεί στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που  παρέλαβε 

προς ανακύκλωση. 

Η καταβολή της αµοιβής θα πραγµατοποιείται εντός ενός µήνα από το τέλος έκαστου 

τριµήνου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην έγκαιρη καταβολή της αµοιβής του 

∆ήµου, 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 ιδίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 
 

Υποχρεωτική είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό 

αναγνωρισµένης Τράπεζας (ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου 

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

προσφοράς, ήτοι 435,00 €. 

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε 

άλλη εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου προς το άνω 

ποσοστό (1/10) επί του επιτευχθέντος τελικά τιµήµατος, ήτοι 10% επί του συνολικού 

ποσού προσφοράς του αναδόχου, για την εξασφάλιση των όρων της σύµβασης.  

Η εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου καθ' όλη τη 

διάρκεια της συµβατικής σχέσης, για την εξασφάλιση των όρων της σύµβασης. Η 

εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου σε περίπτωση παράβασης 

οποιουδήποτε από τους όρους της σύµβασης, θα αποδοθεί δε στον 
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αντισυµβαλλόµενο µετά τη λήξη της σύµβασης και την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεων σύµφωνα µε τους όρους αυτής. 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, οι εγγυήσεις συµµετοχής τους θα 

επιστραφούν ατόκως, εντός δεκαηµέρου από την κατακύρωση του αποτελέσµατος 

της δηµοπρασίας από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την 

καθορισµένη ηµέρα και ώρα από την αρµόδια Επιτροπή. Η δηµοπρασία µπορεί να 

συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισµού, εφόσον εξακολουθούν άνευ 

διακοπής οι προσφορές. Σχετικά µε τη συνέχιση της δηµοπρασίας πέραν την 

οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού και η 

απόφασή της καταχωρείται στα πρακτικά. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό 

άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν την έναρξη του διαγωνισµού, 

παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται 

ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.  

2. Η Επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά, τα 

οποία πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το 

όνοµα του συµµετέχοντος/επωνυµία εταιρείας ευκρινώς και καταχωρεί στο πρακτικό 

διενέργειας της δηµοπρασίας τους ενδιαφερόµενους µε τη σειρά προσέλευσης. 

3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή µονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει 

την πληρότητά τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισµού ενδιαφερόµενου να 

συµµετάσχει στη δηµοπρασία, ως µη πληρούντος τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 

4. Η Επιτροπή διαγωνισµού δέχεται προφορικά οικονοµικές προσφορές µόνον από 

εκείνους που έχουν υποβάλει νοµίµως όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και δεν 

έχουν αποκλειστεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 

5. Οι προσφορές αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του 

ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον 

πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους 

ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

6. Για την τελική επιλογή του αναδόχου, κριτήριο είναι : 

α) Η προσφορά µε τη µεγαλύτερη αποζηµίωση προς το ∆ήµο για κάθε τόνο 

αποβλήτων ΑΗΗΕ. 
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β) Σε περίπτωση ισοψηφίας, αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά 

προσόντα της εταιρείας. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας, θα διενεργηθεί 

κλήρωση από την επιτροπή του διαγωνισµού. 

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 αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, καλείται από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής εγγράφως να συµµορφωθεί εντός προθεσµίας 48ωρών. 

9. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται σε βάρος 

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

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

συµµετοχής. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Μετά το πέρας της δηµοπρασίας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλλει τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και το 

πρακτικό εξέτασης τυχόν ενστάσεων στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία εκδικάζει 

τυχόν ενστάσεις και αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή µη του αποτελέσµατος 

του διαγωνισµού. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή της να µην αποδεχθεί το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού αν το κρίνει ασύµφορο και να µην το κατακυρώσει 

στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισµό λόγω παραβάσεως τύπου 

της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν έχουν καµία αξίωση ή δικαίωµα αποζηµίωσης 

κατά του ∆ήµου λόγω µη εγκρίσεως του πρακτικού της δηµοπρασίας από το κατά το 

νόµο αρµόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. 

Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αποστέλλεται για έλεγχο ως 

προς τη νοµιµότητα στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  

Η κοινοποίηση της 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. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
      Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή 

που διενεργεί το διαγωνισµό µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισµού ή την επόµενη της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος, 

στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών, και µόνο από 

εκείνους που συµµετείχαν στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 

αντίστοιχο στάδιο. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) µέρες από την κοινοποίηση 

σ' αυτόν της κατακυρωτικής απόφασης για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, να 

προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και την υπογραφή της σύµβασης, 

διαφορετικά η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς άλλη 

διατύπωση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του 

και ενέχονται και οι δύο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας από την προηγούµενη όµοια. Πάντως, η σύµβαση θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή. Εάν ο ανάδοχος αποβιώσει ή τεθεί υπό 

δικαστική αντίληψη ή δικαστική απαγόρευση πριν υπογραφεί η σύµβαση, ο 

διαγωνισµός θεωρείται ως µη γενόµενος. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιαστεί 

σε αυτή πλειοδότης, ήτοι : 

1.  Εάν ουδείς εµφανιστεί 

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 : 
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α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή ή από το 

Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος 

αποτελέσµατος ή σφάλµατος κατά τη 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 τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 

 

       Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του 

∆ηµάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευµένης 

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 προηγούµενη δηµοπρασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

 
Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων που 

απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον 

αντισυµβαλλόµενο σε οποιονδήποτε τρίτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφόµενης 

σύµβασης θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφα, αποκλειόµενου 

οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού µέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν µη έγκαιρη 

ενάσκηση υπό του ∆ήµου οποιουδήποτε δικαιώµατός του, άπαξ ή κατ' επανάληψη, 

δε θα σηµαίνει παραίτηση από το δικαίωµά του αυτό. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ 

 
Η παράβαση από τον αντισυµβαλλόµενο και ενός µόνον όρου της διακήρυξης αυτής 

αποτελεί λόγο έκπτωσής του από τη σύµβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 

εκτέλεσης χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέµβαση. 

Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν µετά την υπογραφή της 

παρούσας σύµβασης, δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Η παρούσα διακήρυξη: 

α) Θα δηµοσιευτεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου στον πίνακα ανακοινώσεων του 

∆ηµαρχείου Αµαρουσίου (άρθρο 4, παρ.1, Π.∆. 270/81) τουλάχιστον δέκα (10) µέρες 

πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας. 

β) Θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» σύµφωνα µε το Ν. 3861/2010. 

γ)Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί (άρθρο 4 παρ. 2 του Π∆. 270/81) σε µία 

τοπική ηµερήσια εφηµερίδα του ∆ήµου (ΑΜΑΡΥΣΙΑ),  σε µια  τοπική εβδοµαδιαία 

εφηµερίδα του ∆ήµου (ΑΘΜΟΝΙΟ ΒΗΜΑ), σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες 

δηµοπρασιών του Νοµού και σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού. 

δ) Θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου www.maroussi.gr  και από εκεί 

θα ενηµερώνονται µε ευθύνη τους οι ενδιαφερόµενοι.  

 

Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει 

τον ανάδοχο. Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκοµίζονται 

απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της οικείας σύµβασης. 

 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες από 

την αρµόδια υπηρεσία της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

Αρµόδια υπάλληλος : Αθανασία Κουρετζή 

Ταχ.∆ιεύθυνση : Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 41, Μαρούσι 

Τηλέφωνο: 210 80 23 729 – 210 80 26 762 

 Fax: 210 61 42 505      
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