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

 

 
ΕΡΓΟ:  ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ  ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ:  240,00 ΕΥΡΩ                        
 
ΚΩ∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ: ΚΑ 1699.008 
 
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 : 
 

 

• Την Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Συµβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004,  µε την 

οποία έχουν καθοριστεί νέοι ποσοτικοί στόχοι για την αξιοποίηση και 

ανακύκλωση κάθε επί µέρους υλικού των αποβλήτων, όπως ενσωµατώθηκε 

στο εθνικό µας δίκαιο µε την ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/ Β/2007)  

• Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε 

την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − 

Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24/Α/2012) 

• Το νέο Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α – ΦΕΚ 174/Α/2015) 
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• Το Π.∆. 270/1981  «Περί καθορισµού των οργάνων, της   διαδικασίας και των 

όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των 

∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/Α/1981) 

• Το Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

• Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010), περί νέας αρχιτεκτονικής της 

αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 

• Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/2010), περί ενισχύσεως της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 

διατάξεις 

• Το 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. 

• Την µε αρ. 137/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγκρισης διενέργειας 

διαδικασίας φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δηµοπρασίας για την 

εκποίηση  ανακυκλώσιµου χαρτιού  (ΣΣΕ∆)  του ∆ήµου. 

•  Την µε αρ. 122/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την 

οποία εγκρίθηκαν και καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας διαδικασίας φανερής, 

πλειοδοτικής και προφορικής δηµοπρασίας για την εκποίηση ανακυκλώσιµου 

χαρτιού (ΣΣΕ∆)  και ορίσθηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 

•  Το γεγονός ότι τα προϋπολογιζόµενα έσοδα από την περισυλλογή του 

χαρτιού  ανέρχεται  στο ποσό των 240,00 ευρώ. 

• Το ποσό που έχει εγγραφεί στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό εσόδων έτους 

2016 (1.000,00 €). 
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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 ανακυκλώσιµου χαρτιού , το οποίο θα 

αποθηκεύεται σε press container που θα τοποθετηθεί σε χώρο που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία, και θα µεταφέρεται  σε εγκεκριµένο σύστηµα 

ανακύκλωσης, για το χρονικό διάστηµα ενός (1)  έτους , συνολικού 

προϋπολογισµού εσόδων 240,00 €, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 9/2016 

µελέτη της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

 

Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

 
        Αντικείµενο  της παρούσας εργασίας είναι η  εκποίηση ανακυκλώσιµου 

χαρτιού που  θα συλλέγεται στο ∆ήµο Αµαρουσίου (λευκό χαρτί  και γενικά 

πάσης φύσεως καθαρό  χαρτί), βιβλία και εφηµερίδες. 

Η ποσότητα του προς εκποίηση χαρτιού ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 12 

τόνους το ‘ετος  και θα περισυλλέγεται από εταιρεία αδειοδοτηµένης για 

συλλογή και µεταφορά στερεών αποβλήτων , προκειµένου να ανακυκλωθεί 

από βιοµηχανίες χαρτιού στην Ελλάδα.  

Το έργο αυτό αποβλέπει στη µείωση της χρησιµοποιούµενης καθαρής 

πρώτης ύλης  (δέντρα), την αύξηση χώρου και διάρκειας ζωής των 

χωµατερών,  τη µείωση ενεργειακής κατανάλωσης, κατανάλωσης νερού και 

περιβαλλοντικής µόλυνσης, την  επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και την 

περαιτέρω αξιοποίηση. Απώτερος στόχος είναι  η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών, η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόµηση 

ενέργειας και τέλος η  µείωση των εκποµπών αερίου που συµβάλλουν στο 

φαινόµενο του Θερµοκηπίου.  

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). 
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Η εργασία θα γίνει µε επιλογή φυσικού προσώπου ή εταιρείας 

αδειοδοτηµένης για συλλογή και µεταφορά στερεών αποβλήτων, 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 28 Ιουνίου ηµέρα  

Τρίτη και 10,00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αµαρουσίου από την αρµόδια 

Επιτροπή.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η δηµοπρασία αφορά την εκποίηση ανακυκλώσιµου χαρτιού του ∆ήµου 

(χαρτί συσκευασίας, βιβλία, εφηµερίδες, λευκό χαρτί  και γενικά πάσης 

φύσεως καθαρό  χαρτί).  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου θα συλλέγει τo ανακυκλώσιµο χαρτί 

του ∆ήµου Αµαρουσίου. 

2. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου Αµαρουσίου άνευ 

ανταλλάγµατος την τοποθέτηση ενός (1) κοντέινερ κλειστού τύπου 

(διαστάσεων όχι µεγαλύτερο των 15 m3 ) µε συµπιεστή. Η ακριβής 

χωροθέτηση του κάδου θα γίνει σε συνεργασία µε την αρµόδια 

∆ιεύθυνση του ∆ήµου και σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος. 

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 του 

κοντέινερ κλειστού τύπου µε συµπιεστή. 
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4. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου Αµαρουσίου, άνευ 

ανταλλάγµατος, την παραλαβή, µεταφορά και διάθεση  της 

ανακυκλώσιµης ύλης µε προσωπικό και ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα. 

5.  Ο Ανάδοχος  αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου  την παροχή του 

συνόλου των στοιχείων των ποσοτήτων του χαρτιού  που ανακτάται  

από το Πρόγραµµα Ανακύκλωσης, για το χρόνο ισχύος της 

Σύµβασης κάθε φορά που παραλαµβάνει µέσα στο πρώτο 

δεκαπενθήµερο του επόµενου  µήνα. 

6.  Η καταβολή της αµοιβής θα πραγµατοποιείται εντός ενός µήνα από 

το τέλος του χρόνου. 

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 

αδειοδοτηµένες για συλλογή και µεταφορά στερεών αποβλήτων,  διαθέτουν  

δε βεβαίωση συµµετοχής τους σε Συλλογικό Σύστηµα για τη χρονική διάρκεια 

συµµετοχής τους στο διαγωνισµό και µε την υποχρέωση να το ανανεώνουν 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, µπορούν δε να εγγυηθούν την πλήρη και 
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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. 

- 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:  
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1. Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ από την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισµού έως και την προβλεπόµενη ηµεροµηνία 

λήξης της σύµβασης. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας του νόµιµου εκπροσώπου της 

εταιρείας και κάθε άλλου νόµιµα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου. 

5. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας του εγγυητή. 

6. 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. 

7. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας του νόµιµου εκπροσώπου της 

εταιρείας και του εγγυητή. 

8. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του νόµιµου εκπροσώπου της 

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

είναι φυσικό πρόσωπο). 
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9. 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∆∆. 

10. Πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001. 

11. 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. 

12. 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 24,00 €. 

13. 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 πρέπει να έχουν θεωρηµένο το γνήσιο της 

υπογραφής. Η φορολογική ενηµερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή 

θεωρηµένη κατά τις διατάξεις του Νόµου. 

Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος ότι κατέχει (ως κύριος, µισθωτής ή 

νοµέας µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο) ειδικό όχηµα περισυλλογής και 

µεταφοράς του χαρτιού από τις πρέσες συµπίεσης ( press container) . 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 20€ 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 χρόνο στον ∆ήµο το σύνολο 

του ποσού που αντιστοιχεί στο χαρτί  που  παρέλαβε προς ανακύκλωση. 

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

έκαστου έτους. 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 24,00 €. 

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 
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αποδοθεί δε στον 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. 
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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 

χαρτιού. 

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 
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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. 

 
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 
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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 : 

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. 



 14 

       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. 

 
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. 
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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) και σε δύο ηµερήσιες 

εφηµερίδες δηµοπρασιών 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    


