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Ο  Δήμαρχος  Φυλής  

 
Προκηρύσσει ανοικτή φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την 
απομάκρυνση µε εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς 
χώρους του εργοταξίου του ∆ήµου Φυλής. 
 
Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της δημοπρασίας 
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη εταιρείας, η οποία θα πλειοδοτήσει 
στον παρόντα διαγωνισµό, για την απόκτηση υπάρχοντος άχρηστου υλικού (SCRAP) 
του ∆ήµου Φυλής. 
Η πλειοδότρια εταιρεία θα περισυλλέξει µε δικά της μέσα (γερανό φορτηγό) και 
προσωπικό το υπάρχον SCRAP για περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση και τελική 
διάθεση. 
Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων, στην 
επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση του SCRAP. 
 
 



Άρθρο 2ο – Νοµικό Πλαίσιο 
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της δηµοπρασίας 
ισχύουν: 
1. Η παρούσα διακήρυξη 
2. Ο Αριθµός απόφασης 369/2019 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, «Λήψη απόφασης για 

απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς 
χώρους του εργοταξίου του Δήμου Φυλής»  (Α∆Α:7ΖΒ6ΩΗΤ-9ΛΜ) 

3. Ο Αριθµός απόφασης 370/2019 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, «Ορισμός μελών της 
Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 270/1981 περί καθορισμού οργάνων της 
διαδικασίας για την διενέργεια δημοπρασίας κινητών πραγμάτων του Δήμους 
μας, για το έτος 2019» (Α∆Α:ΩΖΞΚΩΗΤ-Ψ5Ξ) 

4. Ο Αριθµός απόφασης 371/2019 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Ορισμός μελών της 
Επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 για την εκτίμηση τιμήματος 
κινητών πραγμάτων η οποία αποτελείται από 2 Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου & 1 Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, το 1 οριζόμενο ως Πρόεδρος της 
Επιτροπής, για το έτος 2019» (Α∆Α:ΩΜΨΙΩΗΤ-ΖΜΗ) 

5. Η υπ΄αριθµ. 31560/2-9-2019 Έκθεση Επιτροπής του άρθρου 186 του 
Ν.3463/2006 για εκτίµηση τµήµατος κινητών πραγµάτων που ανέρχεται στο 
ποσό των 180,00€ ανά τόνο. 

6. Ο Αριθµός απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής 206/2019 µε Α.∆.Α.(………………) µε 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 

7. Ο Ν. 3463/2006 "∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" 
8. Ο Ν. 3861/2010, Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 

9. Ο Ν. 3852/2010, Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

10. Το Π.∆. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77) "Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας 
και των όρων διενεργείας δηµοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων 
των δήµων και κοινοτήτων". 

11. Ο Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’ 2014 Κεφ. Α, αρθρ.64)  µε τις διατάξεις του οποίου 
επιτρέπεται σε ΟΤΑ Α’ βαθµού η σύναψη σύµβασης µε εταιρείες που τηρούν 
νόµιµες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισµό, για την εκποίηση 
άχρηστων υλικών. 

12. Τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την 
πρόληψη και την αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον. Εναρµόνιση µε την 
οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης 
Απριλίου 2004». 

13. Τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2008/99/ΕΚ «σχετικά µε την προστασία του 
περιβάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου». 

14. Τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ «Οδηγία περί στερεών 
αποβλήτων». 

 
 
 
 
 
 



Άρθρο 3ο – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας 
1) Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διέπεται από τις 
ειδικές διατάξεις των άρθρων 199 και 201 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ), θα διεξαχθεί 
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής 
∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Φυλής που έχει συγκροτηθεί µε την 370/2019 
απόφαση ∆.Σ. Φυλής στις 26/08/2019, ηµέρα Δευτέρα µε ώρα έναρξης 
παραλαβής των προσφορών την 11:00 και λήξης την 11:30 π.µ.. 
Η δηµοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την οριζόµενη στη διακήρυξη ώρα 
εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της 
δηµοπρασίας και μετά την οριζόµενη ώρα αποφασίζει η Επιτροπή η απόφαση της 
οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται κατά τη σειρά εκφωνήσεώς τους 
μετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. 
2) Η επιτροπή δηµοπρασίας παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα 
πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται 
ευκρινώς το όνοµα του συµµετέχοντος / επωνυµία εταιρίας και καταχωρεί στο 
πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας τους ενδιαφερόµενους κατά σειρά 
προσέλευσης. 
3) Στην συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και 
ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί 
αποκλεισµού ενδιαφερόµενου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, ως µη 
πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 
4) Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονοµικές προσφορές μόνον από εκείνους 
που έχουν υποβάλλει νοµίµως όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, και η κάθε 
προσφορά του κάθε συµµετέχοντα θα είναι μεγαλύτερη της προσφοράς 
εκκίνησης που έχει υποβάλλει. 
5) Ως πλειοδοτική κρίνεται η μεγαλύτερη προσφερόµενη τιµή. 
6) Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη η δέσµευση δε αυτή 
μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά 
τον τελευταίο πλειοδότη. 
7) Μετά την λήξη της δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού 
υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον 
εγγυητή του. 
8) Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον 
πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συµµορφωθεί εντός προθεσµίας 48 ωρών . 
9) Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται σε 
βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτό, µε ελάχιστο όριο 
προσφοράς το επ’ ονόµατι του κατ΄ ακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του 
η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής. 

 
 
 
Άρθρο 4ο – Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 
Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται ως εξής:  
Άχρηστα μεταλλικά υλικά (SCRAP) 180,00€ /τόνος 
Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την 
Επιτροπή ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας. 

 



Άρθρο 5ο – Όροι της δηµοπρασίας 
1. Η εργασία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81, του 

∆.Κ.Κ.Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των νοµών και εγκυκλίων που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη καθώς 
και όποιες άλλες ισχύουν μετά την υπογραφή του συµφωνητικού και κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Η  εκποίηση  αφορά  ένα  αόριστο αριθµό 
κινητών  πραγµάτων  που  αποτελούνται  από μεταλλικούς  κάδους, 
μηχανήµατα  κατεστραµµένα  των διαφόρων υπηρεσιών του  ∆ήµου, scrap 
μετάλλου (παλαιά σίδερα, διάφορα σιδηρικά, ανταλλακτικά 
οχηµάτων/µηχανηµάτων έργου τα οποία προκύπτουν από την συντήρηση-
επισκευή αυτών, υπερκατασκευές, άχρηστες χλοοκοπτικές μηχανές κ.α.). Τα 
εκποιούµενα είδη θα παραληφθούν εντός δέκα (10) ηµερών από την 
υπογραφή του συµφωνητικού μεταξύ ∆ήµου Φυλής και αναδόχου. Η 
παραλαβή των προς εκποίηση ειδών από τον πλειοδότη θα γίνει από την 
αρµόδια επιτροπή και τα κιλά θα είναι βάση των ζυγολογίων. 

 
2. O πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καµία άλλη όχληση από τον ∆ήµο το 

συµφωνηµένο και αναγραφόµενο στη σύµβαση ποσό για κάθε 
εκποιούµενο/ανακυκλώσιµο είδος σε ότι αφορά: κινητά πράγµατα (κάδοι, 
scrap μετάλλου κ.λ.π) από την υπογραφή της συµβάσεως εντός ενός μηνός 
από την αποµάκρυνσή τους από τον ∆ήµο και σύµφωνα µε το βάρος που 
προκύπτει από το ζυγολόγιο. 
Σε περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής των οφειλόµενων, ήτοι: 

1. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθήµερου της 
καταβολής των οφειλόµενων. 

2. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλόµενων. 
3. ∆ιαφωνία σχετικά µε το ύψος του οφειλόµενου ποσού, µε 

αποτέλεσµα τη µη καταβολή των οφειλόµενων ο πλειοδότης 
κηρύσσεται έκπτωτος και η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως, από την 
ηµέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός 
να δικαιούται καµίας μορφής αποζηµίωση ή τυχόν να δύναται να 
αίρει άλλη αξίωση κατά του ∆ήµου. 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς βαρύνουν τον 
πλειοδότη. Κάθε κράτηση και λοιπά βαρύνουν τον πλειοδότη. 

 
 

 
Άρθρο 6ο – Χρονική διάρκεια της Σύµβασης 
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης συνεργασίας μεταξύ του ∆ήµου και της 
εταιρείας είναι ένας μήνας. 

 
 
Άρθρο 7ο – ∆ικαίωµα συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν οι εταιρείες ανακύκλωσης και 
εµπορίας μετάλλων. 

 
 
 



Άρθρο 8ο – δικαιολογητικά συµµετοχής 
Κάθε συµµετέχων «Ανακυκλωτής Μετάλλων» θα κληθεί να προσκοµίσει στο 
∆ήµο Φυλής σε κλειστό φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται 
ευκρινώς το όνοµα του συµµετέχοντος / επωνυµία εταιρίας τα εξής 
δικαιολογητικά: 
1. Επικυρωµένο αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης. 
2. Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών µη επικινδύνων 

αποβλήτων ή ιδιωτικό συµφωνητικό μεταξύ της συµµετέχουσας στον 
διαγωνισµό εταιρείας και νοµίµως αδειοδοτηµένης εταιρείας για την 
μεταφορά στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων. (άρθρο 10 παρ. 2 Π∆ 116/04). 

3. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του νοµίµου 
εκπροσώπου της εταιρείας, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να 
αναγράφει ότι: 

- έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται του 
όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

4. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο 
νόµιµος εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής του 
ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό όχι µε 
το νόµιµο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού αλλά µε εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν μαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου 
του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική Αρχή ή συµβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

5. Για ανώνυµες εταιρίες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της 
ταυτότητας του και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου 
υπογραφής (στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτοµο πλην του 
νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκοµίσει πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή 
αυτών στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος 
της εταιρίας ή του συνεταιρισµού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο 
καταθέτων αυτή. (Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και 
ετερόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο). 

6. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 
7. Απόσπασµα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου: α) του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στον διαγωνισµό, β) 
των διαχειριστών σε περίπτωση οµόρρυθµου (Ο.Ε.), ετερόρυθµων (Ε.Ε.) και 
εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και γ) του Προέδρου και του 
∆ιευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.). Σε 
περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα 
υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι 
γραµµένες στο μητρώο. 
 Όλα ανεξαρτήτως των έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε 

ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
 Όλα τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο δικαιολογητικά θα υποβάλλονται 

όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α'). 



 Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο. Θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί µε το 
γνήσιο της υπογραφής την ηµεροµηνία κατάθεσής τους. Σε περίπτωση 
ταχυδροµικής αποστολής οι υπεύθυνες δηλώσεις θα έχουν θεωρηθεί µε το 
γνήσιο της υπογραφής την ηµέρα αποστολής τους (σφραγίδα 
ταχυδροµείου). 

 
 
Άρθρο 9ο – Κριτήρια κατακύρωσης 
Για την τελική επιλογή της αναδόχου εταιρείας κριτήριο είναι: 
α) Η προφορική προσφορά µε τη μεγαλύτερη αποζηµίωση προς τον ∆ήµο. 
β) Σε περίπτωση συµµετοχής µόνο μίας επιχείρησης στη δηµοπρασία η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού θα δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια. 

 
 
Άρθρο 10ο –Ανακοίνωση κατακύρωσης – υπογραφή σύµβασης 
1. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας κατακυρώνεται από την Οικονοµική Επιτροπή. 
2. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση µε τη 
µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου. 
3. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή 
της κοινοποίησης, της απόφασης του αρµόδιου οργάνου του ∆ήµου περί 
κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για 
την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 

 
 

Άρθρο 11ο – Έκπτωση πλειοδότη 
Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, όταν: 
- δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης μέσα στην προκαθορισµένη 

προθεσµία. 
- αρνηθεί να υπογράψει την σύµβαση. 

 
 
Άρθρο 12ο – Ενστάσεις 
Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή 
∆ιενέργειας της δηµοπρασίας μέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού και µόνο από εκείνους που συµµετείχαν στο 
διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε  οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για 
την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία.  
Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στη διενεργήσασα 
το διαγωνισµό Επιτροπή. 

 
 
Άρθρο 13ο – ∆ηµοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ σε µία ηµερήσια ή 
εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού Αττικής ή σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα της 
οικείας Αυτοδιοίκησης. 

 



 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ 

 

                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ 

 

 

                                                                                    

   


