
1 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 27/02.06.2021 τακτικής  συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής Βριλησσίων 

 

Αριθμός Απόφασης  113/2021 

                                            

Π ε ρ ί λ η ψ η 

                                                                                                       
Στα Βριλήσσια, σήμερα  την 2η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:30,  συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων, 
ύστερα από την υπ’αριθμ. πρωτ. 6291/28-5-2021 πρόσκληση του προέδρου, που 
γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν, σε συνδυασμό με τις 
αντίστοιχες της παρ.1, του άρθρου 10, της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τΑ/11-3- 2020) και των υπ’ αριθμ. 33282/29-5-2020 και 
60249/22-9-2020 εγγράφων του ΥΠ.ΕΣ, σε συνέχεια και της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 
71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899), καθώς και των υπ’ αριθμ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ/69/133/οικ. 20764/7-11- 2020, 426/77233/13-11-2020 και επόμενων ΚΥΑ 
και εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ αναφορικά με τη λήψη μέτρων περιορισμού διασποράς του 
Covid-19 , η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με χρήση της  
εφαρμογής e-presence. Για τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη εστάλη στα μέλη και 
η αντίστοιχη πρόσκληση της εφαρμογής.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών,  βρέθηκαν 
παρόντα στην τηλεδιάσκεψη επτά (7) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό 
μέλος, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, o Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη 
της συνεδρίασης. 
Συμμετέχοντες-Παρόντες  
 
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος             Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  
 
κ. Φυκίρης Παναγιώτης                    Δημοτικός Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής 
 
κ. Αρσένη-Λάμπρου Παρασκευή     Δημοτική Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής 
 
κ.Κυρίτση Ιωάννα Δημοτική Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής 
 
κ. Δεσποτίδης Μάριος          Δημοτικός Σύμβουλος ως αναπληρωματικό μέλος της  
         Επιτροπής 
                           
κ.Χρυσοπούλου Αικατερίνη Δημοτική Σύμβουλος ως τακτικό  μέλος  της Επιτροπής 
 
κ.Μαντινίδου-Τσούβαλου Σοφία Δημοτική Σύμβουλος ως τακτικό  μέλος της Επιτροπής           
 
κ.Μαρίνης Γεώργιος                         Δημοτικός Σύμβουλος ως τακτικό  μέλος  της Επιτροπής 
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Μη συμμετέχοντες-Απόντες  
 
κ. Μάρα Φωτεινή,                            Δημοτική Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της  
             Επιτροπής 
 
κ. Δημητρίου Αναστάσιο (Τάσος)   Δημοτικός Σύμβουλος ως τακτικό  μέλος της  
            Επιτροπής 
   

 Προσελεύσεις: 

Η κα.. Μάρα Φωτεινή, Δημοτική Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής 
προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 1ου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος.     

 
 
Αποχωρήσεις: 
 
Η κα.. Αρσένη-Λάμπρου Παρασκευή (Βούλα), Δημοτική Σύμβουλος και τακτικό μέλος 
της Επιτροπής αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος εκτός 
ημερήσιας διάταξης. 
 
Η κα..Χρυσοπούλου Αικατερίνη, Δημοτική Σύμβουλος και τακτικό  μέλος  της 
Επιτροπής αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 
Ο  κ. Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)   Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό  μέλος της 
Επιτροπής ο οποίος ήταν απών αντικαταστάθηκε από τον κ. Δεσποτίδη Μάριο 
Δημοτικό Σύμβουλο και αναπληρωματικό  μέλος της Επιτροπής.      
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Παπαχριστοδούλου Μαρίνα, Δημοτική 
Σύμβουλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.                        
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών 
Οργάνων κα Μαυράκη Αγγελική. 
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5719-17-5-2021 εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και ανέφερε τα εξής: 
 
Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ αρίθμ. 19/2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΙΠΩ9Ρ-Ν3Σ) Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκποίηση ανακυκλώσιμου χαρτιού σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τη διενέργεια φανερής, προφορικής , πλειοδοτικής 

δημοπρασίας.  

Η δημοπρασία θα αφορά την εκποίηση του συλλεγόμενου ανακυκλώσιμου 

χαρτιού του Δήμου Βριλησσίων (λευκό χαρτί χρησιμοποιημένο, χαρτικά διάφορα, 
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βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί συσκευασίας,  χαρτόνι και γενικά πάσης 

φύσεως χαρτί). 

Η ποσότητα του προς εκποίηση χαρτιού ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 100 τόνους 

κατ’ έτος και θα περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί 

Σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ.1 του ΔΚΚ η εκποίηση των δημοτικών κινητών 

πραγμάτων γίνεται με δημοπρασία. Αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή της 

δημοπρασίας και για τον καθορισμό των όρων της, είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

(άρθρο 1 ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 παρ.1 (στ) περ. i του Ν.3852/2010, Ελ.Συν. Τμήμα 

VII 148/2011). 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

2. Το άρθρο 199 του ΔΚΚ 

3. Τη διάταξη του αρθ. 134 του ν. 4483/2017 

4. Τη διάταξη του άρθρου 201 του  Ν.3463/06 σύμφωνα με την οποία με 

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας  Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται η 

διαδικασία για τη διεξαγωγή των κάθε είδους δημοπρασιών, που αφορούν 

την εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων των  Δήμων 

και Κοινοτήτων και την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και 

Κοινοτήτων ακινήτων  που ανήκουν σε τρίτους, οι όροι για τη συμμετοχή 

στις δημοπρασίες αυτές, τα σχετικά με τη  διακήρυξη, τη δημοσίευση και 

την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών αυτών, καθώς  και 

κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 

271 παρ. 1 του ως άνω νόμου 3463/2006 σύμφωνα με την οποία 

προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, κατ' 

εξουσιοδότηση προγενέστερων διατάξεων, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 

την έκδοση των προβλεπόμενων, από τον Ν.3463/06, εφόσον δεν είναι 

αντίθετες προς το περιεχόμενό του 

5. Το γεγονός ότι από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι 
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μέχρι την έκδοση του Προεδρικού διατάγματος του άρθρου 201 του 

Ν.3463/06 εξακολουθεί να ισχύει το π.δ/γμα 270/1981 «Περί καθορισμού 

των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' 

εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄, 

77), που εκδόθηκε βάσει των ομοίων διατάξεων του προγενεστέρου 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ν. 1065/1980. (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 

114/2007, 79/2010). 

6. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 270/81, σύμφωνα με την 

οποία «Αί διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ισχύουν 

αναλόγως και επί εκποιήσεως, αγοράς, εκμισθώσεως και μισθώσεως 

κινητών και ακινήτων πραγμάτων, συνδέσμων κοινοτήτων, συνδέσμων 

δήμων και κοινοτήτων, δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών 

προσώπων δήμων και κοινοτήτων». 

7. Την αναλογικά κατά τα ανωτέρω εφαρμοζόμενη και για εκποίηση κινητών 

από Δήμους διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81 σύμφωνα με 

την οποία: «Αι δημοπρασίαι δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων 

των δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται υπό Επιτροπής αποτελουμένης, των 

μέν δήμων, εκ του δημάρχου, ως Προέδρου και δύο δημοτικών 

συμβούλων, των δε κοινοτήτων εκ του Προέδρου της Κοινότητος, ως 

Πρόεδρου και δύο κοινοτικών συμβούλων.» 

8. Την υπ’αριθ. 247/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Βριλησσίων [ΑΔΑ: 9ΗΞ7Ω9Ρ-5Κ9] με την οποία, κατ’εφαρμογή της 

ισχύουσας διάταξης του αρθ. 72 παρ.1 (στ) περ. i του Ν.3852/2010, 

συγκροτήθηκε  η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης 

Προσφορών του Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2021 αποτελούμενη από 

τους κάτωθι: 1. Το Δήμαρχο Βριλησσίων, κ. Μανιατογιάννη Ξενοφώντα, ως 

Πρόεδρο της Επιτροπής 2. Τον κ. Βαφειάδη Κωνσταντίνο, Δημοτικό 

Σύμβουλο, Αντιδήμαρχο Υποδομών και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων με 

αναπληρωτή τον κ. Φυκίρη Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο, Αντιδήμαρχο 

Ύδρευσης Υλοποίησης Έργων Υποδομής και Ασφάλειας 3. Την κα. 

Γεροντάκη Κωνσταντίνα (Νάντη), Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον 

κ. Αναγνώστου Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο 
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9. τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/06-08-2001 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170 Α’ 8-11- 2017)  

10. Την υπ’ αριθμόν 19/2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΙΠΩ9Ρ-Ν3Σ)  Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

11. Την υπ’ αριθμ. 03/2021 (ΑΔΑ : 6ΨΤΣΩ9Ρ-ΩΡΜ) Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με την ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης των υπό 

προς εκποίηση Κινητών πραγμάτων του Δήμου Βριλησσίων έτους 2021 

(άρθρο 9 του Π.Δ. 270/81) 

12. Την υπ΄αριθμ. 12/2021 (ΑΔΑ:9ΝΝ2Ω9Ρ-ΡΕΘ) Απόφαση Δημάρχου με την 

οποία ορίστηκε το τρίτο μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης των υπό προς 

εκποίηση Κινητών πραγμάτων του Δήμου Βριλησσίων έτους 2021 

13. Το υπ αρίθμ. 2643/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

Πολιτικής Προστασίας με το οποίο ζητείται από την Επιτροπής Εκτίμησης 

των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2021 (άρθρο 

9 του Π.Δ. 270/81) ο καθορισμός τιμής εκκίνησης για την εκποίηση 

ανακυκλώσιμου χαρτιού 

14. Το από 16/04/2021 Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης των 

προς εκποίηση Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Βριλησσίων έτους 2021 

(άρθρο 9 του Π.Δ. 270/81) για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης για την 

εκποίησης ανακυκλώσιμου χαρτιού. 

15. τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κινητού υλικού για εκποίηση. 

 

Καλείται η οικονομική επιτροπή να καθορίσει τους όρους της πλειοδοτικής 

δημοπρασίας για την εκποίηση του ανακυκλώσιμου χαρτιού  οι οποίοι είναι οι εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ημερομηνία διενέργειας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την ……/…….2021, ημέρα ……… και ώρα 13:30 

μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Δημ. Βερνάρδου 23, στα Βριλήσσια, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα η δημοπρασία θα 

επαναληφθεί την ……………… 2021, ημέρα …………… και ώρα  13:30 μ.μ,  επίσης στον 

ίδιο χώρο και  με  τους ίδιους όρους. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Περιγραφή του προς εκποίηση αντικειμένου 

Η δημοπρασία αφορά την εκποίηση του συλλεγόμενου ανακυκλώσιμου 

χαρτιού του Δήμου Βριλησσίων (λευκό χαρτί χρησιμοποιημένο, χαρτικά διάφορα, 

βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί συσκευασίας, χαρτόνι και γενικά πάσης 

φύσεως χαρτί). 

Η παρούσα δημοπρασία αφορά όλες τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων 

υλικών που θα έχει συγκεντρώσει o Δήμος Βριλησσίων από την ημέρα υπογραφής 

σύμβασης έως και ένα (1) έτος και οι οποίες θα παραδίδονται στον πλειοδότη 

μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η ποσότητα του προς εκποίηση χαρτιού ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 

100 τόνους κατ’ έτος και θα περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε ένα (1) έτος, αρχόμενη από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης στο 

εξής με τους ίδιους όρους, αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν από 

κοινού και η ανανεωθείσα σύμβαση υπογραφεί από τους αρμόδιους εκπροσώπους 

των δύο συμβαλλόμενων φορέων. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 

Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς ανά τόνο ανακυκλώσιμου χαρτιού έχει 

ορισθεί από την Επιτροπή Εκτίμησης των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του 

Δήμου για το έτος 2021 (άρθρο 9 του Π.Δ. 270/81), που συγκροτήθηκε με τη 

υπ΄αριθμ. 03/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με την 

υπ΄αριθμ. 12/2021 (ΑΔΑ:9ΝΝ2Ω9Ρ-ΡΕΘ) Απόφαση Δημάρχου, το ποσό των δέκα 

ευρώ (10,00 Ευρώ) ανά τόνο χαρτιού. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

Υποβολή προσφορών 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το 

ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 

Για δε τα νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους ως 
ακολούθως: 

 Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό και στις 

τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα της δημοπρασίας. 

 Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις Ιδιωτικές 

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) από τον διαχειριστή της εταιρείας όπως 

ορίζεται στο καταστατικό και στις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα της 

δημοπρασίας. 

 Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο που 

εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ.), όπως αυτό έχει οριστεί 

από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη 

δημοσίευση του σε  ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ έως την ημέρα της δημοπρασίας 

 Οι προσφορές των Κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα 

κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο 

με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

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 ανωνύμων εταιρειών όπου οι 

εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά : 

1) Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων 
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Διοικήσεων. 

2) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα της 

δημοπρασίας. 

3) 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). 

4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου 

εγγυητή του. 

5) Υπεύθυνη Δήλωση (του συμμετέχοντος φ.π. ή του νομίμου 

εκπροσώπου ν.π.): α) ότι κατέχει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις τηρώντας 

όλες τις νομικές υποχρεώσεις για κάθε δραστηριότητα και β) ότι διαθέτει τα 

απαιτούμενα μέσα, προσωπικό και εξοπλισμό και την απαιτούμενη υποδομή για 

την παραλαβή των ανακυκλώσιμων υλικών. 

6) Πιστοποιητικό εγγραφής σε εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο, από 

το οποίο να προκύπτει η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του 

υποψηφίου, συναφούς με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

7) Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αποδοχή 

ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το 

Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον 

πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

8) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, 

κλπ) του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του 

διαγωνισμού. 

9) Προκειμένου περί εταιρειών, το τελευταίο κωδικοποιημένο 

καταστατικό, από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρείας υπερβαίνει 

την 31-12-2022 και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία 

προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της (ειδικά για τις ΑΕ, πρακτικό ΓΣ για εκλογή 

μελών ΔΣ και πρακτικό συγκρότησης ΔΣ), καθώς και πιστοποιητικά μεταβολών 

και παρούσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.  

10) Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, δεκάμηνης ισχύος, η οποία 
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ανέρχεται στο ποσό των 100 € ίσο με το 10% του ελαχίστου ορίου της πρώτης 

προσφοράς υπολογιζόμενο για όλο το συμβατικό έτος (100 τόνοι χαρτιού Χ 10 

€/τόνο = 1.000 € ). Ως εγγύηση συμμετοχής γίνονται δεκτά από την Επιτροπή 

διενέργειας της δημοπρασίας τα παρακάτω: Γραμμάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων περί παρακατάθεσης σε αυτό από τον επιθυμούντα να λάβει μέρος στη 

δημοπρασία ή άλλου ενεργούντος για λογαριασμό του συμμετέχοντα. Όσον 

αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, πλην του πλειοδότη, οι εγγυήσεις 

συμμετοχής τους θα επιστραφούν άτοκα εντός δέκα (10) ημερών από την 

κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Ο τελευταίος πλειοδότης 

υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση σε αυτόν της 

κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να αντικαταστήσει την 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής με άλλη, καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης ποσού 10% επί της τελικής τιμής της δημοπρασίας (100 τόνοι 

ανακυκλώσιμου χαρτιού Χ τιμή προσφοράς/ανά τόνο), διάρκειας αορίστου 

χρόνου, άλλως ακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπέρ αυτού και 

κατακυρώνεται υπέρ του επομένου πλειοδοτήσαντος σε αυτήν. Η παραπάνω 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα παραμείνει στην 

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, θα αποδοθεί 

δε άτοκα στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους 

όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του. Όπου αναφέρεται στην 

διακήρυξη κατάπτωση εγγυητικής επιστολής αυτή πραγματοποιείται με απλή 

πράξη Δημάρχου. 

11)  Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων ότι ο 

συμμετέχων στην δημοπρασία δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο ή 

έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και τηρεί τους όρους αυτής. Το ίδιο ισχύει και για τον 

εγγυητή. 

12) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι : 

 Δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει 

κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό. 
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 Δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή / και εκκαθάρισης. 

 Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 

 Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. 

 Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

13) Αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία 
Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης το πολύ ένα (1) μήνα πριν 

την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. Τα αποδεικτικά φορολογικής, 

δημοτικής και ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να 

φέρουν ημερομηνία έκδοσης το πολύ δέκα (10) ημέρες πριν από την διενέργεια της 

δημοπρασίας. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν 

έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να 

συμμετάσχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν 

διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία. 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών όπως αυτά αναγράφονται ανωτέρω, που θα 

προσκομίσουν αυτοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, αφού 

πρωτοκολληθούν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της 

διακήρυξης και το αργότερο  έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της 

δημοπρασίας και ώρα 13.00 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του 

Δημαρχείου Βριλησσίων, επί της οδού Δ. Βερνάρδου αριθ. 23, θα διαβιβαστούν στην  

Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών. Ο έλεγχος θα γίνει από την ανωτέρω Επιτροπή 

η οποία θα διερευνήσει αν στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου συντρέχουν ή μη, 

προϋποθέσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού από την δημοπρασία. Η δαπάνη 

δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον 

πλειοδότη. Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται 

απαραιτήτως από τον πλειοδότη κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Διενέργεια της δημοπρασίας 
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Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δε 

κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα από την Οικονομική Επιτροπή. Η δημοπρασία 

μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον 

εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και 

πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας 

καταχωρείται στα πρακτικά. 

Η Επιτροπή παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να 

βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα ή η 

επωνυμία του συμμετέχοντος και καταχωρεί στο πρακτικό της δημοπρασίας τους 

συμμετέχοντες κατά σειρά προσέλευσης. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή μονογράφει και ελέγχει τα δικαιολογητικά. 

Τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου από την δημοπρασία, 

επειδή δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα 

πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ΄απλού χάρτου. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 

εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι 

δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση αυτή μεταφέρεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον 

τελευταίο πλειοδότη. 

Μετά την λήξη της δημοπρασίας το πρακτικό διενέργειας του 

διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη 

και τον εγγυητή του. 

Αν ο πλειοδότης ή/και ο εγγυητής του αρνηθούν να υπογράψουν τα 

πρακτικά ο πλειοδότης καλείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής εγγράφως να 

συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών. 

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε 

βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο 

προσφοράς το επ΄ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η 

κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής. 
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Άρθρο 8 

Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας 

Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. Η 

Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση 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. 

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. 

 

Άρθρο 9 

Δικαίωμα Αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη 

έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της  

διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

 
Άρθρο 10 

Επανάληψη της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν 

παρουσιάσθηκε  σε αυτήν πλειοδότης. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου   

όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή την αρμόδια 

Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος 

στη διενέργεια της δημοπρασίας 
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β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 

εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση καθώς επίσης 

κι όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθουν αυτός και ο 

εγγυητής του εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 

πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το 

επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 

δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και 

δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας 

της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία 

προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

Άρθρο 11 

Σύμβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την 

κοινοποίηση, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή 

εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον 

εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η 

κατατεθείσα εγγύηση  καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. 

Ενεργείται δε εκ νέου δημοπρασία εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι 

ευθύνονται για το τυχόν χαμηλότερο οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας 

από αυτό της προηγούμενης. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται 

ότι καταρτίστηκε οριστικά. 

Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 
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Κατά την προαίρεση του Δήμου, με κριτήριο την πλέον αποτελεσματική λειτουργία 

των υπηρεσιών του και κατόπιν σχετικής απόφασης της  Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας που θα ανακοινώνεται στον πλειοδότη, 

οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης, το χαρτί είτε θα συλλέγεται από το 

Δήμο σε ειδικό απορριμματοδέκτη με συμπιεστή (press container) που θα 

τοποθετηθεί με ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη σε σημείο που θα του 

υποδειχθεί από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης είτε θα συλλέγεται με 

ιδία μέσα της Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

Βριλησσίων και θα μεταφέρεται από το Δήμο σε κατάλληλο σημείο που του 

υποδειχθεί από τον Ανάδοχο. Οι κατά τα ανωτέρω τρόποι συλλογής του χαρτιού, 

θα δύναται να μεταβάλλονται κατά την απόλυτη κρίση του Δήμου  κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του πλειοδότη.  

Στην πρώτη περίπτωση (τοποθέτησης απορριμματοδέκτη):  

- η μεταφορά, τοποθέτηση, εγκατάσταση, αντικατάσταση, συντήρηση και 

επισκευή του απορριμματοδέκτη αυτού επιβαρύνει αποκλειστικά τον πλειοδότη.  

-Ο πλειοδότης υποχρεούται να παραλαμβάνει την ανακυκλώσιμη ύλη με ιδιόκτητα 

μεταφορικά μέσα, με την υποχρέωση, ο χώρος γύρω από τον ειδικό 

απορριμματοδέκτη (press container)  να παραμένει καθαρός μετά την παραλαβή. 

-Ο πλειοδότης υποχρεούται να συλλέγει με ευθύνη και δαπάνη του το 

ανακυκλώσιμο χαρτί σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να μην σημειωθεί 

καμία περίπτωση υπερχείλισης του ειδικού απορριμματοδέκτη. 

-Ο πλειοδότης μεταφέρει τα press container με δική του ευθύνη στις 

εγκαταστάσεις του. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά την παραλαβή ή την παράδοση των υλικών θα 

παρίσταται υπάλληλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, 

προκειμένου να επιβλέπει τα ζυγολόγια.  

Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει τα ανακυκλώσιμα υλικά  

Ο πλειοδότης υποχρεούται να διαχειριστεί τα ανακυκλώσιμα υλικά από τη στιγμή 

της παραλαβής τους, να πράξει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη 

νομοθεσία ενέργειες και να εκδώσει όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά.  
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Η περισυλλογή, μεταφορά και παραλαβή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο 

μέρη για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά: αργίες, 

απεργίες, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές κ.α.  

Κατά την παραλαβή/παράδοση των ανακυκλώσιμων υλικών θα εκδίδεται από τον 

πλειοδότη βεβαίωση παραλαβής με τις ποσότητες που παρελήφθησαν και θα 

υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Δήμου που έχει την επίβλεψη του υλικού 

(Διεύθυνση Περιβάλλοντος  και Πολιτικής Προστασίας). 

Ο πλειοδότης είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή 

άλλης σχετικής νομοθεσίας σχετικά με της απασχόληση του προσωπικού του. Ο 

πλειοδότης έχει την υποχρέωση να τηρεί με επιμέλεια τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και να παίρνει όλα τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας που προβλέπει η 

νομοθεσία. Έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε 

οποιοδήποτε τρίτο συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Δήμου για 

οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις που θα προέλθουν από δικές του ενέργειες ή 

παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω ή 

και εξ αφορμής αυτών. 

Άρθρο 13  

Τρόπος Πληρωμής 
 
Ο πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλει στο Δήμο την αξία του χαρτιού που 

παραλαμβάνει κάθε δύο (2) μήνες μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου 

μήνα, βάσει των σχετικών νόμιμων παραστατικών (βεβαιώσεις παραλαβής, δελτία 

αποστολής, ζυγολόγια κ.λ.π.) που θα εκδίδει σύμφωνα με τον Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 

καταβολή της αμοιβής του Δήμου συνεπάγεται αυτοδίκαια τη λύση της σύμβασης 

και την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής. 

Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι:  

1. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της 

καταβολής των οφειλομένων,  

2. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων, 

 3. Διαφωνία σχετικά με το ύψος του οφειλομένου ποσού ανά τρίμηνο, με 

αποτέλεσμα τη μη καταβολή των οφειλομένων, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, 

ΑΔΑ: Ρ107Ω9Ρ-1ΔΜ



16 
 

από την ημέρα της επιδόσεως στον πλειοδότη- αντισυμβαλλόμενο του Δήμου του 

σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή 

τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου. 

Άρθρο 14 

Εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους 

Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που 

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

αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε τρίτο.  

Άρθρο 15 

Λήξη – καταγγελία 

Η υπογραφόμενη σύμβαση θα λύεται είτε με την λήξη του συμβατικού χρόνου 

διαρκείας της, είτε με καταγγελία. Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης και της 

σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί θεωρούνται ουσιώδεις. Η παράβαση από 

τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής και της 

σύμβασης που θα υπογραφεί αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από το 

Δήμο και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη διαδικασία ή 

δικαστική παρέμβαση. 

Άρθρο 16 

Αρμόδια Δικαστήρια- Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 Τα Δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και 

δικαιοδοσία να δικάσουν οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη προκύψει μεταξύ του 

Δήμου Βριλησσίων και του πλειοδότη ή του εγγυητή σχετικά με την διενέργεια της 

δημοπρασίας και την κατάρτιση και λειτουργία της παρούσης διακηρύξεως και της 

σύμβασης που θα υπογραφεί. Το Ελληνικό Δίκαιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο 

στην παρούσα διακήρυξη και την υπογεγραμμένη σύμβαση καθώς και την 

σύμβαση εγγυήσεως και σε κάθε άλλη παρεπόμενη ή συμπληρωματική συμφωνία 

και στη διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας. 

 

Άρθρο 17 

Δημοσίευση Διακήρυξης 
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Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες 

πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον 

πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. 

Περίληψη  της  διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί  στις  ημερήσιες  τοπικές  εφημερίδες 

«ΧΤΥΠΟΣ» και «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ». 

Επίσης θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.vrilissia.gr. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Δήμο. 

Άρθρο 18 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Ν. 3463/06,   του Π.Δ. 270/81 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το τμήμα εσόδων και περιουσίας 

του Δήμου, διεύθυνση Δημ. Βερνάρδου 23, Βριλήσσια, τηλέφωνο 2132050503 & 

504. 

 
 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

o την εισήγηση του Προέδρου 
o την  υπ’ αριθμ.πρωτ.5719/17-5-2021 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Πολιτικής Προστασίας   
o τις κείμενες διατάξεις  
o τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν  
o την υπ’αριθ. 247/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Βριλησσίων [ΑΔΑ: 9ΗΞ7Ω9Ρ-5Κ9] με την οποία, κατ’εφαρμογή της ισχύουσας 
διάταξης του αρθ. 72 παρ.1 (στ) περ. i του Ν.3852/2010, συγκροτήθηκε  η 
Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου 
Βριλησσίων για το έτος 2021 

o την υπ’ αριθμόν 19/2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΙΠΩ9Ρ-Ν3Σ)  Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

o την υπ’ αριθμ. 03/2021 (ΑΔΑ : 6ΨΤΣΩ9Ρ-ΩΡΜ) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με την ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης των υπό προς 
εκποίηση Κινητών πραγμάτων του Δήμου Βριλησσίων έτους 2021 (άρθρο 9 του 
Π.Δ. 270/81) 

o την υπ΄αριθμ. 12/2021 (ΑΔΑ:9ΝΝ2Ω9Ρ-ΡΕΘ) Απόφαση Δημάρχου με την οποία 
ορίστηκε το τρίτο μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης των υπό προς εκποίηση 
Κινητών πραγμάτων του Δήμου Βριλησσίων έτους 2021 

o το υπ αρίθμ. 2643/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας με το οποίο ζητείται από την Επιτροπής Εκτίμησης των προς 
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εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2021 (άρθρο 9 του Π.Δ. 
270/81) ο καθορισμός τιμής εκκίνησης για την εκποίηση ανακυκλώσιμου χαρτιού 

o το από 16/04/2021 Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης των προς 
εκποίηση Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Βριλησσίων έτους 2021 (άρθρο 9 του 
Π.Δ. 270/81) για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης για την εκποίησης 
ανακυκλώσιμου χαρτιού. 

o τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κινητού υλικού για εκποίηση. 
o τις  παρατηρήσεις των  Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρου και μελών  της 

Οικονομικής Επιτροπής κ. Βαφειάδη Κωνσταντίνου και κ. Δεσποτίδη Μάριου 
αναφορικά με την αρχική τιμή εκποίησης του χαρτιού  
και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα 
πρακτικά  

 
         
 
 
 
 
 

 Αποφασίζει 
      Ομόφωνα 

 
Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση του 
ανακυκλώσιμου χαρτιού  ως κατωτέρω: 
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ΑΡΘΡΟ 1 

Ημερομηνία διενέργειας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την ……/…….2021, ημέρα ……… και ώρα 13:30 

μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Δημ. Βερνάρδου 23, στα Βριλήσσια, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα η δημοπρασία θα 

επαναληφθεί την ……………… 2021, ημέρα …………… και ώρα  13:30 μ.μ,  επίσης στον 

ίδιο χώρο και  με  τους ίδιους όρους. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Περιγραφή του προς εκποίηση αντικειμένου 

Η δημοπρασία αφορά την εκποίηση του συλλεγόμενου ανακυκλώσιμου 

χαρτιού του Δήμου Βριλησσίων (λευκό χαρτί χρησιμοποιημένο, χαρτικά διάφορα, 

βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί συσκευασίας, χαρτόνι και γενικά πάσης 

φύσεως χαρτί). 

Η παρούσα δημοπρασία αφορά όλες τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων 

υλικών που θα έχει συγκεντρώσει o Δήμος Βριλησσίων από την ημέρα υπογραφής 

σύμβασης έως και ένα (1) έτος και οι οποίες θα παραδίδονται στον πλειοδότη 

μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η ποσότητα του προς εκποίηση χαρτιού ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 

100 τόνους κατ’ έτος και θα περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε ένα (1) έτος, αρχόμενη από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης στο 

εξής με τους ίδιους όρους, αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν από 

κοινού και η ανανεωθείσα σύμβαση υπογραφεί από τους αρμόδιους εκπροσώπους 

των δύο συμβαλλόμενων φορέων. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 

Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς ανά τόνο ανακυκλώσιμου χαρτιού έχει 

ορισθεί από την Επιτροπή Εκτίμησης των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του 

Δήμου για το έτος 2021 (άρθρο 9 του Π.Δ. 270/81), που συγκροτήθηκε με τη 

υπ΄αριθμ. 03/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με την 

υπ΄αριθμ. 12/2021 (ΑΔΑ:9ΝΝ2Ω9Ρ-ΡΕΘ) Απόφαση Δημάρχου, το ποσό των δέκα 

ευρώ (10,00 Ευρώ) ανά τόνο χαρτιού. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Υποβολή προσφορών 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το 

ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 

Για δε τα νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους ως 
ακολούθως: 

 Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό και στις 

τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα της δημοπρασίας. 

 Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις Ιδιωτικές 

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) από τον διαχειριστή της εταιρείας όπως 

ορίζεται στο καταστατικό και στις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα της 

δημοπρασίας. 

 Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο που 

εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ.), όπως αυτό έχει οριστεί 

από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη 

δημοσίευση του σε  ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ έως την ημέρα της δημοπρασίας 

 Οι προσφορές των Κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα 

κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο 

με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών 

προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η 

προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβολαιογραφικό 
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πληρεξούσιο, εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου οι 

εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά : 

14) Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων. 

15) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα της 

δημοπρασίας. 

16) 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). 

17) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου 

εγγυητή του. 

18) Υπεύθυνη Δήλωση (του συμμετέχοντος φ.π. ή του νομίμου 

εκπροσώπου ν.π.): α) ότι κατέχει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις τηρώντας 

όλες τις νομικές υποχρεώσεις για κάθε δραστηριότητα και β) ότι διαθέτει τα 

απαιτούμενα μέσα, προσωπικό και εξοπλισμό και την απαιτούμενη υποδομή για 

την παραλαβή των ανακυκλώσιμων υλικών. 

19) Πιστοποιητικό εγγραφής σε εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο, από 

το οποίο να προκύπτει η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του 

υποψηφίου, συναφούς με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

20) Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αποδοχή 

ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το 

Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον 

πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

21) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, 

κλπ) του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του 
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διαγωνισμού. 

22) Προκειμένου περί εταιρειών, το τελευταίο κωδικοποιημένο 

καταστατικό, από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρείας υπερβαίνει 

την 31-12-2022 και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία 

προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της (ειδικά για τις ΑΕ, πρακτικό ΓΣ για εκλογή 

μελών ΔΣ και πρακτικό συγκρότησης ΔΣ), καθώς και πιστοποιητικά μεταβολών 

και παρούσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.  

23) Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, δεκάμηνης ισχύος, η οποία 

ανέρχεται στο ποσό των 100 € ίσο με το 10% του ελαχίστου ορίου της πρώτης 

προσφοράς υπολογιζόμενο για όλο το συμβατικό έτος (100 τόνοι χαρτιού Χ 10 

€/τόνο = 1.000 € ). Ως εγγύηση συμμετοχής γίνονται δεκτά από την Επιτροπή 

διενέργειας της δημοπρασίας τα παρακάτω: Γραμμάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων περί παρακατάθεσης σε αυτό από τον επιθυμούντα να λάβει μέρος στη 

δημοπρασία ή άλλου ενεργούντος για λογαριασμό του συμμετέχοντα. Όσον 

αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, πλην του πλειοδότη, οι εγγυήσεις 

συμμετοχής τους θα επιστραφούν άτοκα εντός δέκα (10) ημερών από την 

κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Ο τελευταίος πλειοδότης 

υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση σε αυτόν της 

κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να αντικαταστήσει την 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής με άλλη, καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης ποσού 10% επί της τελικής τιμής της δημοπρασίας (100 τόνοι 

ανακυκλώσιμου χαρτιού Χ τιμή προσφοράς/ανά τόνο), διάρκειας αορίστου 

χρόνου, άλλως ακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπέρ αυτού και 

κατακυρώνεται υπέρ του επομένου πλειοδοτήσαντος σε αυτήν. Η παραπάνω 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα παραμείνει στην 

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, θα αποδοθεί 

δε άτοκα στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους 

όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του. Όπου αναφέρεται στην 

διακήρυξη κατάπτωση εγγυητικής επιστολής αυτή πραγματοποιείται με απλή 

πράξη Δημάρχου. 
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24)  Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων ότι ο 

συμμετέχων στην δημοπρασία δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο ή 

έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και τηρεί τους όρους αυτής. Το ίδιο ισχύει και για τον 

εγγυητή. 

25) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι : 

 Δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει 

κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό. 

 Δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή / και εκκαθάρισης. 

 Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 

 Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. 

 Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

26) Αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία 
Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης το πολύ ένα (1) μήνα πριν 

την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. Τα αποδεικτικά φορολογικής, 

δημοτικής και ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να 

φέρουν ημερομηνία έκδοσης το πολύ δέκα (10) ημέρες πριν από την διενέργεια της 

δημοπρασίας. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν 

έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να 

συμμετάσχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν 

διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία. 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών όπως αυτά αναγράφονται ανωτέρω, που θα 

προσκομίσουν αυτοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, αφού 

πρωτοκολληθούν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της 

διακήρυξης και το αργότερο  έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της 

δημοπρασίας και ώρα 13.00 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του 

Δημαρχείου Βριλησσίων, επί της οδού Δ. Βερνάρδου αριθ. 23, θα διαβιβαστούν στην  

Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών. Ο έλεγχος θα γίνει από την ανωτέρω Επιτροπή 

η οποία θα διερευνήσει αν στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου συντρέχουν ή μη, 
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προϋποθέσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού από την δημοπρασία. Η δαπάνη 

δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον 

πλειοδότη. Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται 

απαραιτήτως από τον πλειοδότη κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Διενέργεια της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δε 

κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα από την Οικονομική Επιτροπή. Η δημοπρασία 

μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον 

εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και 

πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας 

καταχωρείται στα πρακτικά. 

Η Επιτροπή παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να 

βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα ή η 

επωνυμία του συμμετέχοντος και καταχωρεί στο πρακτικό της δημοπρασίας τους 

συμμετέχοντες κατά σειρά προσέλευσης. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή μονογράφει και ελέγχει τα δικαιολογητικά. 

Τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου από την δημοπρασία, 

επειδή δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα 

πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ΄απλού χάρτου. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 

εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι 

δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση αυτή μεταφέρεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον 

τελευταίο πλειοδότη. 

Μετά την λήξη της δημοπρασίας το πρακτικό διενέργειας του 

διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη 

και τον εγγυητή του. 
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Αν ο πλειοδότης ή/και ο εγγυητής του αρνηθούν να υπογράψουν τα 

πρακτικά ο πλειοδότης καλείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής εγγράφως να 

συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών. 

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε 

βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο 

προσφοράς το επ΄ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η 

κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής. 

 
Άρθρο 8 

Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας 

Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. Η 

Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση 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. 

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. 

 

Άρθρο 9 

Δικαίωμα Αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη 

έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της  

διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

 
Άρθρο 10 

Επανάληψη της Δημοπρασίας 
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Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν 

παρουσιάσθηκε  σε αυτήν πλειοδότης. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου   

όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή την αρμόδια 

Διοικητική 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 τη σύμβαση καθώς επίσης 

κι όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθουν αυτός και ο 

εγγυητής του εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 

πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το 

επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 

δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και 

δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας 

της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία 

προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

Άρθρο 11 

Σύμβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την 

κοινοποίηση, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή 

εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον 

εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η 

κατατεθείσα εγγύηση  καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. 
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Ενεργείται δε εκ νέου δημοπρασία εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι 

ευθύνονται για το τυχόν χαμηλότερο οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας 

από αυτό της προηγούμενης. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται 

ότι καταρτίστηκε οριστικά. 

Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Κατά την προαίρεση του Δήμου, με κριτήριο την πλέον αποτελεσματική λειτουργία 

των υπηρεσιών του και κατόπιν σχετικής απόφασης της  Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας που θα ανακοινώνεται στον πλειοδότη, 

οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης, το χαρτί είτε θα συλλέγεται από το 

Δήμο σε ειδικό απορριμματοδέκτη με συμπιεστή (press container) που θα 

τοποθετηθεί με ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη σε σημείο που θα του 

υποδειχθεί από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης είτε θα συλλέγεται με 

ιδία μέσα της Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

Βριλησσίων και θα μεταφέρεται από το Δήμο σε κατάλληλο σημείο που του 

υποδειχθεί από τον Ανάδοχο. Οι κατά τα ανωτέρω τρόποι συλλογής του χαρτιού, 

θα δύναται να μεταβάλλονται κατά την απόλυτη κρίση του Δήμου  κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του πλειοδότη.  

Στην πρώτη περίπτωση (τοποθέτησης απορριμματοδέκτη):  

- η μεταφορά, τοποθέτηση, εγκατάσταση, αντικατάσταση, συντήρηση και 

επισκευή του απορριμματοδέκτη αυτού επιβαρύνει αποκλειστικά τον πλειοδότη.  

-Ο πλειοδότης υποχρεούται να παραλαμβάνει την ανακυκλώσιμη ύλη με ιδιόκτητα 

μεταφορικά μέσα, με την υποχρέωση, ο χώρος γύρω από τον ειδικό 

απορριμματοδέκτη (press container)  να παραμένει καθαρός μετά την παραλαβή. 

-Ο πλειοδότης υποχρεούται να συλλέγει με ευθύνη και δαπάνη του το 

ανακυκλώσιμο χαρτί σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να μην σημειωθεί 

καμία περίπτωση υπερχείλισης του ειδικού απορριμματοδέκτη. 

-Ο πλειοδότης μεταφέρει τα press container με δική του ευθύνη στις 

εγκαταστάσεις του. 
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Σε κάθε περίπτωση, κατά την παραλαβή ή την παράδοση των υλικών θα 

παρίσταται υπάλληλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, 

προκειμένου να επιβλέπει τα ζυγολόγια.  

Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει τα ανακυκλώσιμα υλικά  

Ο πλειοδότης υποχρεούται να διαχειριστεί τα ανακυκλώσιμα υλικά από τη στιγμή 

της παραλαβής τους, να πράξει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη 

νομοθεσία ενέργειες και να εκδώσει όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά.  

Η περισυλλογή, μεταφορά και παραλαβή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο 

μέρη για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά: αργίες, 

απεργίες, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές κ.α.  

Κατά την παραλαβή/παράδοση των ανακυκλώσιμων υλικών θα εκδίδεται από τον 

πλειοδότη βεβαίωση παραλαβής με τις ποσότητες που παρελήφθησαν και θα 

υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Δήμου που έχει την επίβλεψη του υλικού 

(Διεύθυνση Περιβάλλοντος  και Πολιτικής Προστασίας). 

Ο πλειοδότης είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή 

άλλης σχετικής νομοθεσίας σχετικά με της απασχόληση του προσωπικού του. Ο 

πλειοδότης έχει την υποχρέωση να τηρεί με επιμέλεια τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και να παίρνει όλα τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας που προβλέπει η 

νομοθεσία. Έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε 

οποιοδήποτε τρίτο συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Δήμου για 

οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις που θα προέλθουν από δικές του ενέργειες ή 

παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω ή 

και εξ αφορμής αυτών. 

Άρθρο 13  

Τρόπος Πληρωμής 
 
Ο πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλει στο Δήμο την αξία του χαρτιού που 

παραλαμβάνει κάθε δύο (2) μήνες μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου 

μήνα, βάσει των σχετικών νόμιμων παραστατικών (βεβαιώσεις παραλαβής, δελτία 

αποστολής, ζυγολόγια κ.λ.π.) που θα εκδίδει σύμφωνα με τον Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 

ΑΔΑ: Ρ107Ω9Ρ-1ΔΜ



29 
 

καταβολή της αμοιβής του Δήμου συνεπάγεται αυτοδίκαια τη λύση της σύμβασης 

και την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής. 

Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι:  

1. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της 

καταβολής των οφειλομένων,  

2. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων, 

 3. Διαφωνία σχετικά με το ύψος του οφειλομένου ποσού ανά τρίμηνο, με 

αποτέλεσμα τη μη καταβολή των οφειλομένων, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, 

από την ημέρα της επιδόσεως στον πλειοδότη- αντισυμβαλλόμενο του Δήμου του 

σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή 

τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου. 

Άρθρο 14 

Εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους 

Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που 

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

αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε τρίτο.  

Άρθρο 15 

Λήξη – καταγγελία 

Η υπογραφόμενη σύμβαση θα λύεται είτε με την λήξη του συμβατικού χρόνου 

διαρκείας της, είτε με καταγγελία. Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης και της 

σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί θεωρούνται ουσιώδεις. Η παράβαση από 

τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής και της 

σύμβασης που θα υπογραφεί αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από το 

Δήμο και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη διαδικασία ή 

δικαστική παρέμβαση. 

Άρθρο 16 

Αρμόδια Δικαστήρια- Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 Τα Δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και 

δικαιοδοσία να δικάσουν οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη προκύψει μεταξύ του 

Δήμου Βριλησσίων και του πλειοδότη ή του εγγυητή σχετικά με την διενέργεια της 

δημοπρασίας και την κατάρτιση και λειτουργία της παρούσης διακηρύξεως και της 

σύμβασης που θα υπογραφεί. Το Ελληνικό Δίκαιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο 
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στην παρούσα διακήρυξη και την υπογεγραμμένη σύμβαση καθώς και την 

σύμβαση εγγυήσεως και σε κάθε άλλη παρεπόμενη ή συμπληρωματική συμφωνία 

και στη διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας. 

 

Άρθρο 17 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες 

πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον 

πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. 

Περίληψη  της  διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί  στις  ημερήσιες  τοπικές  εφημερίδες 

«ΧΤΥΠΟΣ» και «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ». 

Επίσης θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.vrilissia.gr. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Δήμο. 

Άρθρο 18 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Ν. 3463/06,   του Π.Δ. 270/81 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το τμήμα εσόδων και περιουσίας 

του Δήμου, διεύθυνση Δημ. Βερνάρδου 23, Βριλήσσια, τηλέφωνο 2132050503 & 

504. 
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 Η απόφαση αυτή έλαβε  αύξοντα αριθμό  113/2021 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
ως κατωτέρω 

 

      Ο  Πρόεδρος της                   Τα Μέλη 

              Οικονομικής Επιτροπής                                                   

                                                                                      Φυκίρης Παναγιώτης 

         Κυρίτση Ιωάννα 

         Μάρα Φωτεινή 

         Δεσποτίδης Μάριος 

                                                                Μαντινίδου-Τσούβαλου Σοφία 

              Βαφειάδης Κωνσταντίνος                            Μαρίνης Γεώργιος  
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