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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                        Αριθµ. Αποφ. 123/05-02-2020 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                                 
Από το 5ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής της 05-02-2020. 
 
Στη Θεσσαλονίκη σήµερα στις 05 Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
14:00, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης συνεδρίασε στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα, µε πρόεδρο τον κ. Κυριζίδη Εφραίµ, Αντιδήµαρχο 
Τεχνικών Έργων, ύστερα από την 43806/31-01-2020 έγγραφη πρόσκλησή 
του που επιδόθηκε νόµιµα στις 31-01-2020 προς όλα τα τακτικά (10) και 
αναπληρωµατικά (7) µέλη της σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 και 
του άρθρου 88 του Ν. 4555/2018. 
 
Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά µέλη 
1.  Π. Λεκάκης Αντιπρόεδρος   1. Ν. Βαρσάµη 
2.  ∆. Ακριτίδου                                 2. Στ. Τανιµανίδου 
3.  ∆. ∆αγκλής         3. Γ. Αβαρλής 
4.  Μ. Καραγιάννη                     4. Β. Γάκης 
5.  Ι. Σπάνου   5. Μ. Πασχαλίδου 
6.  Στ. Καλαϊτζίδης   6. Σπ. Βούγιας 
7.  Ερ. Θεοτοκάτος   7. Ν. Ζεϊµπέκης 
8.  Ελ. Χρυσίδου  
9.  Αν. Κουράκης  
10.Ι. Κοσµοπούλου 
 

 

Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωµατικών Μελών ήταν: 

 

Παρόντες (10) 
1. Εφ. Κυριζίδης Πρόεδρος 6. Στ. Καλαϊτζίδης 
2. Π. Λεκάκης Αντιπρόεδρος 7. Ελ.Χρυσίδου 
3. ∆. Ακριτίδου 8. Αν.Κουράκης 
4. Μ. Καραγιάννη 9. Ι.Κοσµοπούλου 
5. Ι. Σπανού 10. Ν.Βαρσάµη 

Απόντες από τα Τακτικά Μέλη (2) 
1. ∆. ∆αγκλής  2. Ερ. Θεοτοκάτος 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο του Τµήµατος 
∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, κ. ∆ηµήτριο Μητσηνάκη. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγήθηκε, το 1ο θέµα της Η.∆  που αφορά: 
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 «Έγκριση των όρων διακήρυξης της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής 
∆ηµοπρασίας για την εκποίηση παλαιών/κατεστραµµένων αντικειµένων των 
∆ιευθύνσεων ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης  &  
∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων». 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’  όψη: 
 α)Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 «Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµων 
και Περιφερειών. 
β) Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 «Για τον καθορισµό των οργάνων της 
διαδικασίας και των όρων διενέργειας ∆ηµοπρασιών για εκποίηση ή 
εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει  
γ)Την υπ’αριθµ. 1622/12-11-2018 Α.∆.Σ. µε την οποία εγκρίνεται οµόφωνα  η 
εκποίηση αντικειµένων των ∆ιευθύνσεων ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 
και Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων. (ΨΥΞΧΩΡ5-8∆Σ). 
δ)Την υπ’αριθµ. 1392/16-12-2019 Α.∆.Σ. µε την οποία εγκρίνεται οµόφωνα   η 
τροποποίηση της υπ’αριθµ. 1622/2018 Α.∆.Σ ως προς την ποσότητα για 
αποµάκρυνση και η εκποίηση αντικειµένων µε αξία.  
ε)Το από 07-11-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισµού Τιµήµατος 
Εκποιουµένων Κινητών Πραγµάτων.     
στ)Την υπ’ αριθµ. 39411/29-01-2020 εισήγηση της ∆/νσης Ανακύκλωσης και 
∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων, Τµήµα Ανακύκλωσης, στο σκεπτικό της 
οποίας αναφέρονται τα εξής: 
 
    «Σχετικά µε το θέµα, θα θέλαµε να σας ενηµερώνουµε ότι δύο ∆ιευθύνσεις 
του ∆ήµου, ήτοι της ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος (Τµήµα 
∆ενδροστοιχιών, Αλσών & Φυτωρίων) και της Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης 
Αστικών Απορριµµάτων (Τµήµα Ανακύκλωσης), γνωστοποίησαν µε σχετικά 
υπηρεσιακά  σηµειώµατα προς το αρµόδιο Τµήµα Αποθηκών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης, ότι είναι ανάγκη να εκποιηθούν 
ορισµένα  αντικείµενα, επειδή είναι παλαιά και  κατεστραµµένα. 
 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Καθορισµού Τιµήµατος Εκποιουµένων 
Ακινήτων και Κινητών Πραγµάτων µε Αξία, µέλη της οποίας ήταν οι κ.κ. Ι. 
Σπανού και Ε. Αρβανίτης (∆ηµοτικοί Σύµβουλοι) και Ν. Οικονόµου (υπάλληλος 
της ∆/νσης ∆όµησης και Πολεοδ. Εφαρµογών), βάσει της Α.∆.Σ. 1165/2019 
και της Α.∆. 3527/2019, αντίστοιχα, µετά από έρευνα αγοράς, γνωµοδότησε 
για την εκποίηση των αντικειµένων, µε  αντίστοιχη προτεινόµενη αρχική τιµή 
δηµοπρασίας (σχετικό το από 7/11/2019 Πρακτικό της Επιτροπής). 
 Κατόπιν αυτών προτείνεται η εκποίηση των εν λόγω παλαιών, 
κατεστραµµένων αντικειµένων των δύο ∆ιευθύνσεων (σύµµεικτο υλικό), µε 
βάση τους όρους της διακήρυξης, που διαβιβάζει συνηµµένα το Τµήµα 
Ανακύκλωσης, το Πρακτικό της Επιτροπής καθορισµού τιµήµατος 
εκποιούµενων ακινήτων και κινητών πραγµάτων µε αξία (µε ηµεροµηνία 
7/11/2019), καθώς και τη σχετική Α.∆.Σ. 1392/2019». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(επί των καταµετρηθέντων ψήφων) 

 
Α)Καταρτίζει, σύµφωνα µε το συνηµµένο  σχέδιο όρων που υποβλήθηκε από 
την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆/νσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης 
ΑστικώνΑπορριµµάτων, Τµήµα Ανακύκλωσης, τους όρους διεξαγωγής της 
φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας, που αφορά στην εκποίηση  
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παλαιών/κατεστραµµένων αντικειµένων των ∆ιευθύνσεων ∆ιαχείρισης 
Αστικού Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 
Απορριµµάτων. 

Τα προς εκποίηση παλαιά και  κατεστραµµένα αντικείµενα των δύο 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
 

*α/α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 1 Χλοοκοπτική VIKING SER-NO 430419830 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

2 1 Χλοοκοπτική SER-NO 430434359 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

3 1 Χλοοκοπτική SER-NO 430433836 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

4 1 Χλοοκοπτική SER-NO 430419830 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

5 2 Χλοοκοπτικές  Χωρίς ενδείξεις 

6 9 Χλοοκοπτικές Raser  Χωρίς ενδείξεις 

7 1 Χλοοκοπτική Raser SER-NO 2145947 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

8 1 Χλοοκοπτική New Garda 190 cc Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

9 7 Χλοοκοπτικές New Garda  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

10 8 Χλοοκοπτικές Flash  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

11 3 Χλοοκοπτικές Efco  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

12 3 Χλοοκοπτικές Trend  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

13 2 Φρέζες Eurosystems  Μεταλλικές 

14 2 Τηλεσκοπικά Αλυσοπρίονα STIHL  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

15 1 Αλυσοπρίονο STIHL 017  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

16 1 Μηχανόκοσα Hugsuarna  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

17 1 Μηχανόκοσα Combi efco 8530  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

18 1 Ηλεκτροκόληση χαλκού ACER  Μεταλλική 

19 1 τµχ καρέκλα  Μεταλλική 

20 1 Χλοοκοπτική New Garda Castelgarden 190 cc Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

21 1 Χλοοκοπτική Raser SER-NO 5145106 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

22 1 Χλοοκοπτική Raser SER-NO 6885754 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

23 1 Χλοοκοπτική Raser SER-NO 439196 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

24 1 Τρακτέρ Χλοοκοπτικό Twincat plus  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

25 1 Τρακτέρ Χλοοκοπτικό  SER-NO 221846 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

26 1 Ηλεκτροκόλληση  Μεταλλική 

27 1 Αεροσυµπιεστής  Μεταλλικός 

28 1 Φρέζα BCS 740 Μεταλλική 

29 2 Φρέζες EUROSYSTEM  Μεταλλικές 

30 1 Αυλακωτήρας Power built  Μεταλλικός 

31 1 Αυλακωτήρας Plus  Μεταλλικός 

32 1 Αυλακωτήρας µεγάλος Ditch Witch  Μεταλλικός 

33 1 Ζαρντινιέρα 50Χ50  Μεταλλική 

34 1 Καυστήρας INOXE Τύπος Α35 ισχύς 
(Kcal/h) 35000 

 Μεταλλικός 

35 1 Αεροσυµπιεστής IRMER-ELZE TYP 41 8 
bar  

Αρ. 415302 Α-Β/1983 Μεταλλικός 

36 1 Καρότσα χλοοκοπτικού τρακτέρ  Μεταλλική 

37 5 τόνοι (κατ΄εκτίµηση) διάφορα άχρηστα 
αντικείµενα (Εργοταξίου Ωραιοκάστρου) 

 Σύµµεικτα υλικά 
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(Με α/α: 1-36 της ∆/νσης ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος και α/α 37: της ∆/νσης Ανακύκλωσης &  
∆ιαχείρισης 
Συνολικό βάρος:  
 Το συνολικό βάρος είναι 3,50 τόνοι σύµµεικτου υλικού για το Τµήµα  
∆ενδροστοιχιών, Αλσών & Φυτωρίων και 5,00 περίπου τόνοι για το Τµήµα 
Ανακύκλωσης / Εργοτάξιο ∆ιαχείρισης Ογκωδών του Ωραιοκάστρου. Έτσι, 
συνολικά το βάρος των υλικών ανέρχεται κατ΄ εκτίµηση σε  8,50 τόνους. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της ∆ηµοπρασίας,  περιγράφεται στον 
παρακάτω πίνακα : 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 
 

α/α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΑΡΟΣ  (τόνοι) 
(κατ΄ εκτίµηση)* 

 

ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ)  

1. Σύµµεικτο υλικό 105,00 € / τόνο 8,50 892,50 € 

Η ένδειξη του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης έχει Κ.Α.Ε :  0719.09.01\∆03. 
 
Οι αναγραφόµενες ως άνω ενδεικτικές ποσότητες υλικών προς εκποίηση είναι 
πιθανόν να αποκλίνουν (±) κατά την τελική ζύγιση και παράδοση αυτών προς 
τον ανάδοχο, οπότε για την πληρωµή του τιµήµατος θα ληφθεί υπόψη το 
τελικό βάρος αυτών, µε την τιµή προσφοράς που θα προκύψει από την 
πλειοδοτική  δηµοπρασία. 
Κατά τα λοιπά το συνηµµένο σχέδιο όρων που υποβλήθηκε από την αρµόδια 
Υπηρεσία (∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων, 
Τµήµα Ανακύκλωσης) αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
απόφασης. 
 

Β)Παραπέµπει την παρούσα στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής 
∆ιαχείρισης, Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών, για της δικές της 
ενέργειες. 
 
Λευκό ψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Στ. Καλαϊτζίδης. 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος δεν ήταν παρούσες οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
κ.κ.Ελ.Χρυσίδου και Ν.Βαρσάµη. 
Αναθέτει στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  123/2020 
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ                                                (Ακολουθούν υπογραφές                  
(Ακολουθεί υπογραφή)                                                  των παρόντων µελών) 
 
                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
                                           ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ 
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ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΟΡΩΝ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ ΥΛΙΚΟ) ΤΩΝ  ∆/ΝΣΕΩΝ : 
α) ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  και  β)  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
 
Το Π.∆. 270/1981: “Περί της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δια 
εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων”. 
Το N.   3463/2006 (ΦΕΚ-114Α/8-6-2006): “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
Το Ν. 3852/2010 - ΦΕΚ 87Α'/7 Ιουνίου 2010 : “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης”. 
Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010): “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο - Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις”. 
Το Ν. 2939/2001: “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις”. 
Το N. 4496/2017: “Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση 
θεµάτων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις”. 
Το από  7/11/2019 Πρακτικό της Επιτροπής καθορισµού τιµήµατος εκποιούµενων ακινήτων 
και κινητών πραγµάτων µε αξία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  
Τις  υπ’ αριθµ. 1622/12.11.2018 και 1392/16.12.2019  Α.∆.Σ. του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
Tην  υπ΄ αριθµ. 390/10.01.2020 Απόφαση ∆ηµάρχου για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον 
Aντιδήµαρχο Kαθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Νικόλαο Ζεϊµπέκη. 

 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 
 Φανερή – προφορική – πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκποίηση παλαιών και 
κατεστραµµένων αντικειµένων (σύµµεικτο υλικό) δύο ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης: 
της ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, βάσει του Π.∆. 270/1981, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 
(1), που προκύπτει από το Πρακτικό της Επιτροπής καθορισµού τιµήµατος εκποιούµενων 
ακινήτων και κινητών πραγµάτων µε αξία του ∆.Θ., µε ηµεροµηνία 7/11/2019, καθώς  και τη 
σχετική  Α.∆.Σ. 1392/2019  του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο :  Αντικείµενο της ∆ηµοπρασίας 
 Τα προς εκποίηση, παλαιά και άχρηστα/κατεστραµµένα αντικείµενα των δύο 
∆ιευθύνσεων του ∆.Θ. περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα (1): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (1) : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 1 Χλοοκοπτική VIKING SER-NO 430419830 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

2 1 Χλοοκοπτική SER-NO 430434359 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

3 1 Χλοοκοπτική SER-NO 430433836 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

4 1 Χλοοκοπτική SER-NO 430419830 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

5 2 Χλοοκοπτικές  Χωρίς ενδείξεις 

6 9 Χλοοκοπτικές Raser  Χωρίς ενδείξεις 

7 1 Χλοοκοπτική Raser SER-NO 2145947 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

8 1 Χλοοκοπτική New Garda 190 cc Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

9 7 Χλοοκοπτικές New Garda  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

10 8 Χλοοκοπτικές Flash  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

11 3 Χλοοκοπτικές Efco  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

12 3 Χλοοκοπτικές Trend  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

13 2 Φρέζες Eurosystems  Μεταλλικές 

14 2 Τηλεσκοπικά Αλυσοπρίονα STIHL  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

15 1 Αλυσοπρίονο STIHL 017  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

16 1 Μηχανόκοσα Hugsuarna  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

17 1 Μηχανόκοσα Combi efco 8530  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

18 1 Ηλεκτροκόληση χαλκού ACER  Μεταλλική 

19 1 τµχ καρέκλα  Μεταλλική 

20 1 Χλοοκοπτική New Garda 
Castelgarden 

190 cc Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

21 1 Χλοοκοπτική Raser SER-NO 5145106 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

22 1 Χλοοκοπτική Raser SER-NO 6885754 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

23 1 Χλοοκοπτική Raser SER-NO 439196 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

24 1 Τρακτέρ Χλοοκοπτικό Twincat plus  Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

25 1 Τρακτέρ Χλοοκοπτικό  SER-NO 221846 Μεταλλικά και Πλαστικά µέρη 

26 1 Ηλεκτροκόλληση  Μεταλλική 

27 1 Αεροσυµπιεστής  Μεταλλικός 

28 1 Φρέζα BCS 740 Μεταλλική 

29 2 Φρέζες EUROSYSTEM  Μεταλλικές 

30 1 Αυλακωτήρας Power built  Μεταλλικός 

31 1 Αυλακωτήρας Plus  Μεταλλικός 

32 1 Αυλακωτήρας µεγάλος Ditch Witch  Μεταλλικός 

33 1 Ζαρντινιέρα 50Χ50  Μεταλλική 

34 1 Καυστήρας INOXE Τύπος Α35 
ισχύς (Kcal/h) 35000 

 Μεταλλικός 

35 1 Αεροσυµπιεστής IRMER-ELZE TYP 
41 8 bar  

Αρ.415302 Α-Β/1983 Μεταλλικός 

36 1 Καρότσα χλοοκοπτικού τρακτέρ  Μεταλλική 

37 5 τόνοι περίπου διάφορα άχρηστα 
αντικείµενα 

 Σύµµεικτο υλικό 

 
Συνολικά βάρη:  

Το συνολικό βάρος, σύµφωνα µε τα ζυγολόγια είναι 3,50 τόνοι σύµµεικτου υλικού για 
το Τµήµα  ∆ενδροστοιχιών, Αλσών & Φυτωρίων και περίπου 5,00 τόνοι για το Τµήµα 
Ανακύκλωσης.   
Ως εκ τούτου, συνολικά το βάρος των εκποιούµενων υλικών ανέρχεται κατ΄ εκτίµηση σε 8,50 
τόνους. 
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Παρατηρήσεις : 1. Οι ως άνω αναγραφόµενες ενδεικτικές ποσότητες υλικών προς εκποίηση 
είναι πιθανόν να αποκλίνουν (±) κατά την τελική ζύγιση και παράδοση αυτών προς τον 
ανάδοχο, οπότε για την πληρωµή του συνολικού τιµήµατος θα ληφθεί υπόψη το τελικό βάρος 
αυτών. 
2.   Ο κάθε συµµετέχων στη δηµοπρασία θα υποβάλλει την προφορική του προσφορά για όλα 
τα δηµοπρατούµενα είδη (συνολική προσφορά). 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Όργανο, τόπος, χρόνος διενέργειας ∆ηµοπρασίας 

• Η ∆ηµοπρασία θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ∆ηµοπρασιών του άρθρου 
1, παρ. 1 του Π.∆. 270/1981. 

• Τόπος διενέργειας της ∆ηµοπρασίας ορίζεται το ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θεσσαλονίκης, 
οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, στο γραφείο 020, στον ηµιώροφο, στο κτίριο Ε΄. 

• Ηµεροµηνία διενέργειας ορίζεται η ................., ηµέρα …………, ώρα έναρξης 
δηµοπρασίας:  ...........................     

• Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η δηµοπρασία δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα 
ηµεροµηνία, τότε θα επαναληφθεί στις  ..............., ηµέρα …….......  , ώρα 
……………στον ίδιο τόπο. 

• Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από τη διενέργεια της ∆ηµοπρασίας, σε δύο εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης µεγάλης 
κυκλοφορίας και γενικών ειδήσεων, παράλληλα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου και θα αναρτηθεί στο ∆ιαδίκτυο και στην επίσηµη 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ∆ιαδικασία διεξαγωγής  ∆ηµοπρασίας 

• Η δηµοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την 
καθορισµένη ηµέρα και ώρα από την αρµόδια Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του 
Π.∆. 270/81. Οι διαγωνιζόµενοι πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού για τα εκποιούµενα αντικείµενα. 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 και η απόφασή της καταχωρίζεται 
στα πρακτικά.  

• Η δηµοπρασία δύναται να διεξαχθεί ακόµη και µε ένα µόνο συµµετέχοντα. 

• Η τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας αναφέρεται στην τιµή µονάδας των υλικών, µε 
105 €/τόνο, σύµφωνα µε το από 7/11/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισµού 
Τιµήµατος εκποιούµενων ακίνητων και κινητών πραγµάτων µε αξία του  ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, όπως αυτά έχουν αναγραφεί στον ανωτέρω  Πίνακα (1). 

• Το ποσόν, σε €/τόνο, του κάτωθι Πίνακα (2)  αποτελεί την τιµή εκκίνησης της 
δηµοπρασίας για το σύνολο των αντικειµένων.  Προσφορές µικρότερες του 
παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή ∆ηµοπρασιών.  Η 
συµµετοχή στη δηµοπρασία θα είναι συνολική (για ολόκληρη την ποσότητα 
υλικού). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2):  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 

α/α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΑΡΟΣ  (τόνοι) 
*(κατ΄ εκτίµηση) 

ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ)  

1. Σύµµεικτο υλικό 105,00 € / τόνο 8,50  892,50 € 
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{* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Τα αναγραφόµενα στον πίνακα  (2)  βάρη υλικών σε τόνους, είναι δυνατόν 
να αποκλίνουν (±) κατά την τελική ζύγιση και παράδοση στον ανάδοχο, οπότε  η συνολική 
αξία των υλικών που θα προκύψει, θα αφορά τις παραδοτέες ποσότητες, βάσει της σχετικής 
πλειοδοτικής προσφοράς στη δηµοπρασία}. 
 

• Η Επιτροπή παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε 
φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της δηµοπρασίας, η 
ηµεροµηνία διεξαγωγής, καθώς και η επωνυµία του προσφέροντος ευκρινώς και 
καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας τους ενδιαφερόµενους, κατά 
σειρά προσέλευσης. 

• Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή 
δηµοπρασίας πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο 
νόµιµο  πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του 
λογαριασµό. 

• Στη συνέχεια, η Επιτροπή µονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την 
πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισµού 
ενδιαφερόµενης εταιρείας να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 

• Ακολούθως, η Επιτροπή δέχεται προφορικά οικονοµικές προσφορές, µόνον από 
εκείνους τους συµµετέχοντες, 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. Κάθε επόµενη, µετά από την αρχική προσφορά, θα διαφέρει 
από την προηγούµενη κατά  πέντε (5) ευρώ/τόνο. 

• Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά διενέργειας υπογράφονται από την 
Επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη και  τον εγγυητή του. 

• Εάν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής εγγράφως να συµµορφωθεί, εντός προθεσµίας 48 ωρών. 

• Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται σε βάρος του 
αναδειχθέντος πλειοδότη, µε ελάχιστο όριο προσφοράς το επ' ονόµατί του 
κατακυρωθέν ποσόν και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση 
συµµετοχής. 

• Για τα πρακτικά της δηµοπρασίας αποφασίζει το αρµόδιο όργανο. 
  

 ΑΡΘΡΟ 4ο  : ∆ικαίωµα και όροι συµµετοχής στη ∆ηµοπρασία 
 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη ∆ηµοπρασία έχει οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο 
είναι εγγεγραµµένο στα Επιµελητήρια και µπορεί να εγγυηθεί την πλήρη και ακώλυτη 
εκπλήρωση των  όρων, που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.  
 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
όλων των όρων της διακήρυξης, καθώς και γνώση του αντικειµένου αυτής. 
 Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως ή µε 
το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, ενώ για τις εταιρείες η κατάθεση των 
προσφορών θα γίνει ως κατωτέρω: 
• Για τις Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), Ε.Π.Ε., Μ. ΕΠΕ και τις ΙΚΕ  
από το διαχειριστή ή άλλο νόµιµο εξουσιοδοτηµένο  εκπρόσωπο 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 αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις 
τυχόν τροποποιήσεις του, µε τη δηµοσίευσή του σε ΦΕΚ  έως την ηµέρα του διαγωνισµού. 
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                  Εφόσον ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας συµµετέχει στη δηµοπρασία µε 
αντιπροσώπους, απαιτείται πρακτικό απόφασης του ∆.Σ. της εταιρείας, από το οποίο να 
προκύπτει η έγκριση για συµµετοχή στο διαγωνισµό, καθώς και το πρόσωπο που θα 
εκπροσωπήσει την εταιρεία µε νόµιµη εξουσιοδότηση. 
 Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη 
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
 Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία 
εταιρείες ή κοινοπραξίες. Αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος 
διοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας δεν µπορεί, επίσης, να συµµετέχει (ξεχωριστά) και 
για το δικό του λογαριασµό.  
 ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για  δικό του λογαριασµό υπάλληλος 
εταιρείας, η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που µισθοδοτούνται ή 
αµείβονται µε οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.  
      Οποιοσδήποτε θελήσει να πλειοδοτήσει για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει 
στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού πριν αρχίσει η ∆ηµοπρασία, παρουσιάζοντας το 
σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο. ∆ιαφορετικά θα θεωρηθεί ότι λαµβάνει µέρος για λογαριασµό 
του. 
 Όσοι θα λάβουν µέρος στη ∆ηµοπρασία, θα παρίστανται αυτοπροσώπως. Όσοι θα 
συµµετάσχουν για λογαριασµό άλλων οφείλουν, πριν από την έναρξη της δηµοπρασίας, να το 
δηλώσουν εγγράφως στην αρµόδια Επιτροπή, καταθέτοντας συγχρόνως και νοµικό 
πληρεξούσιο έγγραφο. 
         Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα, που θα κατατεθούν, οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Τα δηµόσια έγγραφα µπορεί να είναι ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων, ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα µπορεί να είναι ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, που έχουν προηγουµένως µεταφραστεί στην 
ελληνική γλώσσα (στην περίπτωση των ξενόγλωσσων) και έχουν θεωρηθεί από δικηγόρο ή 
αρµόδια δηµόσια αρχή (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, άρθρο 2, παρ. α, β).  Στις υπεύθυνες 
δηλώσεις δεν χρειάζεται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και αυτές θα φέρουν 
ηµεροµηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία δηµοσιότητας της 
διακήρυξης, έως την καταληκτική ηµεροµηνία της δηµοπρασίας. 
  

ΑΡΘΡΟ 5ο : Φάκελος Συµµετοχής 
 Ο κάθε διαγωνιζόµενος κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού οφείλει 
να καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή διενέργειας τα παρακάτω: 
1) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, συντεταγµένη κατά τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο, σε ποσοστό 10% επί 
του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (αρχική τιµή εκποίησης) των υλικών της 
δηµοπρασίας (βάσει του Π.∆. 270/81, άρθρο 3 παρ. 2β), ήτοι ποσού 89,25€ (ογδόντα εννέα 
ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά), ισχύος (7) επτά µηνών, ως εγγύηση συµµετοχής στη 
δηµοπρασία. Σηµειώνεται ότι, µετά το τέλος της δηµοπρασίας οι εγγυητικές Επιστολές 
συµµετοχής θα επιστραφούν στους συµµετέχοντες, εκτός της εγγυητικής επιστολής του 
τελευταίου πλειοδότη (και του εγγυητή του), που θα τους επιστραφούν µετά την ολοκλήρωση 
της σύµβασης, δηλαδή µετά την παράδοση όλων των ειδών προς εκποίηση στον τελευταίο 
πλειοδότη και την παράδοσή τους από αυτόν προς ανακύκλωση, καθώς και  την εξόφληση του 
συµφωνηθέντος τιµήµατος. 
2)Βεβαίωση από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 
ότι δεν υφίσταται καµία οφειλή του διαγωνιζόµενου προς το ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 
3)Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους 
αποδέχεται πλήρως. 
4)Άδεια για τη δραστηριότητα διαχείρισης (συλλογή - µεταφορά) στερεών - µη επικίνδυνων 
αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22.12.03). 
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5)Άδεια λειτουργίας µονάδας εναλλακτικής διαχείρισης στερών αποβλήτων και Κέντρου 
∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών. Εάν κάποιος  συµµετέχων δεν διαθέτει µονάδα 
εναλλακτικής διαχείρισης στερών αποβλήτων και Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών, 
θα προσκοµίσει Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) των εταιρειών, µε τις οποίες 
συνεργάζεται και οι οποίες διαθέτουν τις παραπάνω άδειες. Ο συµµετέχων θα προσκοµίσει 
τις σχετικές άδειες των συνεργατών του. Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση θα αναφέρεται ότι η κάθε 
συνεργαζόµενη εταιρεία, που διαθέτει τις σχετικές άδειες, θα αναλάβει την αποθήκευση και 
ανακύκλωση των στερών µη επικίνδυνων αποβλήτων, σε περίπτωση κατακύρωσης της 
δηµοπρασίας στο συµµετέχοντα. 
6)Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από την αρµόδια αρχή, 
που θα έχει ισχύ την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
-Οι Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΜΟΝ Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν επικυρωµένο αντίγραφο 
καταστατικού µε τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατοί οι έλεγχοι της χρονικής 
διάρκειας της εκπροσώπησης. 
-Επιπλέον οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν: α) Το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη 
συγκρότησή του, την εκπροσώπηση, την απόφαση για τη συµµετοχή στον συγκεκριµένο 
διαγωνισµό και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του µαζί µε το Φ.Ε.Κ., που αυτό έχει 
δηµοσιευθεί.  
β) Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε., µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν 
τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 
-Περαιτέρω, όσον αφορά τις Ε.Π.Ε., Μον.-Ε.Π.Ε. τα καταστατικά και τις τροποποιήσεις τους, 
που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 
7)Βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του 
εκπροσωπούµενου από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους.  
8) Φωτοαντίγραφα αστυνοµικής ταυτότητας (συµµετέχοντα και εγγυητή). 
9) Φορολογική ενηµερότητα από την αρµόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το taxisnet, ότι είναι 
ενήµερος, κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του ή ότι έχει υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους. 
10)Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου, που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο  αδίκηµα, το οποίο θα έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά: 
α. Στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές. 
β. Στις περιπτώσεις Α.Ε. το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
11)Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος, κατά την ηµεροµηνία υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης ή ότι έχει υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την 
κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ θα προσκοµίσουν 
πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο για όλα τα µέλη τους, όσο 
και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και οι 
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 
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12)Κατά τη δηµοπρασία, κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει να παρουσιάσει εγγυητή, ο οποίος 
οφείλει να καταθέσει ο ίδιος: 
α.Εγγυητική επιστολή ίδιου τύπου και ίδιας αξίας µε του συµµετέχοντα,  ισχύος 7 (επτά) 
µηνών. 
β.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους 
αποδέχεται πλήρως και  
γ.Βεβαίωση από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
ότι δεν υφίσταται καµία οφειλή του προς το ∆ήµο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο : Υποχρεώσεις εγγυητή 

 Ο τελευταίος πλειοδότης, κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας υποχρεούται να 
παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (που να µην είναι οφειλέτης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης), ο 
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται, αλληλέγγυος και εξ 
ολοκλήρου, υπεύθυνος µε αυτόν, µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. 
 Ο εγγυητής αναλαµβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά µετά τη 
δηµοπρασία και τη σύµβαση, µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη, χωρίς καµία αντίρρηση, αφού, 
όπως συµφωνείται, η συµµετοχή του αυτή στη δηµοπρασία µε την ως άνω ιδιότητά του ως 
εγγυητής, δηλώνει πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων και των κανονιστικών  διατάξεων της 
διακήρυξης και της σύµβασης, που θα επακολουθήσει.  
 Αντικατάσταση εγγυητή δεν επιτρέπεται. Αν ο εγγυητής αρνηθεί να υπογράψει την 
τελική σύµβαση, τότε οι εγγυητικές επιστολές θα καταπέσουν υπέρ του ∆ήµου, ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη ή µη υπαιτιότητας του πλειοδότη σχετικά µε αυτό. Η υπογραφή του έχει την 
έννοια ότι ο εγγυητής καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος µε τον ανάδοχο, 
για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Ενστάσεις 
 Οι επί της διεξαγωγής της δηµοπρασίας ενστάσεις κατατίθενται στην αρµόδια 
Επιτροπή που τη διενεργεί, µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας ή την επόµενη της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος, στις περιπτώσεις εξέτασης 
και αξιολόγησης των προσφορών και µόνον από εκείνους που συµµετείχαν ή αποκλείστηκαν 
από αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο. , 

 
ΑΡΘΡΟ  8ο :  Κατακύρωση αποτελέσµατος 

 Μετά το πέρας της δηµοπρασίας, η Επιτροπή υποβάλλει τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής και το πρακτικό διενέργειας στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί 
της κατακύρωσης ή µη του αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας. Η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί 
µε αιτιολογηµένη απόφασή της να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα αυτό, αν το κρίνει ασύµφορο 
και να µην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει το διαγωνισµό, λόγω 
παράβασης του 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 έγκρισης του πρακτικού της ∆ηµοπρασίας από το 
κατά το νόµο αρµόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. Η κατακυρωτική απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, αποστέλλεται στο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 
για έλεγχο ως προς τη νοµιµότητά της, κατά τις διατάξεις των άρθρων 148 & 149 του Ν. 
3463/2006. 
 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 9ο : ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 
 Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση λόγω 
καθυστέρησης ή µη έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του 
∆ήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Σύµβαση - εκχώρηση δικαιωµάτων σε τρίτους 
 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση 
σε αυτόν, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής 
περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε 
τον εγγυητή του για τη σύνταξη και  υπογραφή της σύµβασης.  ∆ιαφορετικά, η εγγύηση που 
έχουν καταθέσει, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. Ενεργείται δε 
αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχοµένων αµφοτέρων για την επί 
έλαττον διαφορά του αποτελέσµατος της νέας δηµοπρασίας από αυτό της αρχικής. Μετά το 
πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών 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 να υπογραφεί η σύµβαση, η δηµοπρασία θεωρείται ως µη 
γενοµένη.    
 Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων που 
απορρέουν από τη σύµβαση, που θα υπογραφεί από τη διαδικασία αυτή από τον 
αντισυµβαλλόµενο σε οποιονδήποτε τρίτο. 
 Η σύµβαση θα βρίσκεται σε ισχύ  από την υπογραφή της, για  έξι (6) µήνες, εντός του 
οποίου θα πρέπει να έχει γίνει η ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των συµφωνηθέντων 
ποσοτήτων υλικών από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης στον πλειοδότη.  
  

ΑΡΘΡΟ  11ο : Καταβολή τιµήµατος 
 Η καταβολή  του  συµφωνηθέντος  τιµήµατος της εκποίησης των υλικών από τον 
τελευταίο πλειοδότη θα γίνεται στο Ταµείο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και Ταµειακής 
∆ιαχείρισης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Οι πληρωµές από τον τελευταίο πλειοδότη θα 
καταβάλλονται πριν από κάθε τµηµατική ή  πριν τη συνολική παράδοση υλικών προς 
εκποίηση.  Μετά την προκαταβολή του αντίστοιχου τιµήµατος στο Ταµείο του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, ο πλειοδότης θα παραλαµβάνει τόση ποσότητα εκποιούµενων υλικών (κιλά 
υλικού), όση αντιστοιχεί στο τίµηµα που κατέβαλε.  Ο πλειοδότης θα  συνεχίσει να 
παραλαµβάνει υλικά µέχρι να συµπληρωθεί το συνολικό συµβατικό βάρος (ποσότητα) των 
υλικών. Ο Κ.Α. του σκέλους των εσόδων του Προϋπολογισµού του ∆ήµου είναι: 0719.09.01. 
Τα αναγραφόµενα στον πίνακα εκποίησης βάρη  είναι δυνατόν να αποκλίνουν (±) κατά την 
τελική ζύγιση και παράδοση στον ανάδοχο. Η τελική συνολική αξία των υλικών, που 
αντιστοιχεί στα εκποιούµενα είδη θα αφορά τις παραδοτέες ποσότητες, βάσει της 
προσφοράς/τόνο υλικού, όπως θα προκύψει από τη δηµοπρασία. 
 Σε περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής των οφειλοµένων, ήτοι: 
α.   άνευ προειδοποίησης καθυστέρηση, πέραν του δεκαπενθηµέρου, της καταβολής των 
οφειλοµένων. 
β.   αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλοµένων, 
γ.  διαφωνία σχετικά µε το ύψος του οφειλοµένου ποσού, µε αποτέλεσµα τη µη καταβολή των 
οφειλοµένων,  
ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή του (καθώς και του 
εγγυητή του) και η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ηµέρα της επίδοσης σε αυτόν του 
σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καµίας µορφής αποζηµίωση ή να δύναται 
τυχόν να εγείρει άλλη αξίωση κατά του ∆ήµου. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο : Ευθύνη του ∆ήµου 
 Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού για οποιαδήποτε 
εκνίκηση του πράγµατος, ούτε για την εν γένει κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προς 
εκποίηση αντικείµενα, ούτε για τις υφιστάµενες δουλείες. Όµως ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος 
σε περίπτωση εκκινήσεως, να επιστρέψει στον αγοραστή το καταβληθέν τίµηµα άτοκα, ενώ σε 
περίπτωση µερικής εκκινήσεως να επιστρέψει ανάλογο ποσό, που ορίζεται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή στα δικαστήρια. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Παράδοση των Εκποιούµενων Υλικών  
 Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για ενδεχόµενες ζηµιές που θα συµβούν κατά τη 
διαδικασία αυτή. Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να είναι προσεκτικές,  ώστε να µην 
προκληθούν βλάβες σε άλλα αντικείµενα και εγκαταστάσεις του ∆ήµου. Τυχόν ζηµιές θα 
καταλογισθούν στον πλειοδότη που τις προκάλεσε. Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου, που 
διαθέτουν τα προς εκποίηση υλικά, θα αναθέσουν σε υπαλλήλους των το έργο της 
παράδοσης των εκποιούµενων υλικών, µετά από σχετική ενηµέρωση. 
 Η φόρτωση, ζύγιση και µεταφορά των υλικών θα γίνεται µε φροντίδα και δαπάνη του 
τελευταίου πλειοδότη.  Η παράδοση των εκποιούµενων υλικών θα πραγµατοποιείται σταδιακά 
ή αν υπάρχει δυνατότητα από τον πλειοδότη συνολικά για όλα τα υλικά.  
 Ο πλειοδότης έχει υποχρέωση να µεταφέρει τα εκποιούµενα είδη στις δικές του ή τις 
συνεργαζόµενες µονάδες επεξεργασίας – ανακύκλωσης υλικών. Τα σχετικά αποδεικτικά 
έγγραφα (παράδοσης προς ανακύκλωση) θα κατατεθούν στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, ώστε να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκποίησης. 
 Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των υλικών από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης στον 
πλειοδότη, θα συνταχθεί οριστικό πρωτόκολλο σε πέντε αντίγραφα, που θα υπογραφεί από το 
∆ήµο Θεσσαλονίκης και τον τελευταίο πλειοδότη. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Επανάληψη δηµοπρασίας 
 Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο αν δεν παρουσιασθεί 
κανείς πλειοδότης ή 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.  
 Επίσης, η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης τής Οικονοµικής 
Επιτροπής, αν :  
α) Το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή, λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή 
σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας.  
β) Μετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του 
αρνούνται να υπογράψουν τα  πρακτικά, ή µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη 
της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης δεν προσέλθει αυτός 
εµπρόθεσµα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης ή για την καταβολή του σχετικού 
τιµήµατος. 
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και 
του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν κατακύρωσης στον 
αρχικό πλειοδότη. Αυτό το νέο ελάχιστο όριο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του 
∆ηµάρχου σύµφωνα µε τους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Η επανάληψη της 
δηµοπρασίας ενεργείται βάσει της δοθείσας τελευταίας προσφοράς κατά την προηγούµενη 
δηµοπρασία. Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, η ανάθεση µπορεί να γίνει 
απευθείας µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο : Παράβαση όρων - Λοιπές διατάξεις 
 Η παράβαση από τον αντισυµβαλλόµενο και ενός µόνον όρου της διακήρυξης αυτής 
αποτελεί λόγο έκπτωσής του από τη σύµβαση και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του, 
χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέµβαση. Επιπλέον η παράβαση οποιουδήποτε όρου 
της παρούσας συνεπάγεται:  
α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και τη λύση της σχετικής σύµβασης, 
β) τη σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο µε απόφασή 
του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
γ) την αξίωση του ∆ήµου αποζηµίωσης για κάθε άλλη ζηµιά, που τυχόν θα υποστεί από την 
παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύµβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο, 
µε απόφασή του  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 Για ο,τιδήποτε δεν συµπεριλαµβάνεται σε αυτήν τη διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις 
του Π.∆. 270/1981: «περί της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δια 
εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», καθώς και οι διατάξεις του Ν. 
3463/2006 και 3852/2010. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο :   Χρονική διάρκεια 

 Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου και της εταιρείας ορίζεται σε 
έξι (6) µήνες (µισό έτος) µετά από την υπογραφή και πρωτοκόλληση της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο:  ∆ηµοσίευση και Πληροφορίες 

 α)    Περίληψη της παρούσας διακήρυξης: 
1)  Θα τοιχοκολληθεί στο ∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης (άρθρο 2 παρ.1, Π.∆.1188/81). 
2) Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια», σύµφωνα µε το 
Ν. 3861/2010. 
3) Θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.thessaloniki.gr) και από εκεί 
θα ενηµερώνονται µε ευθύνη τους οι ενδιαφερόµενοι, (10) δέκα ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας. 
4)  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. Σε περίπτωση άρνησής του, αυτά 
εισπράττονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. 
 β)     Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
από το Τµήµα Ανακύκλωσης της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης & ∆ιαχείρισης Αστικών 
Απορριµµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Ποσειδώνος 60α΄, 1ος όροφος. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας : 2310 494551. 
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