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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΣΙ∆ΗΡΟΥ, ΧΑΛΚΟΥ&
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1.

Το Π.∆. 270/1981: “Περί της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δια
εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων”.
2.
Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ-114Α/8-6-2006): “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
3.
Το Ν. 3852/2010 - ΦΕΚ 87Α'/7 Ιουνίου 2010 : “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης”.
4.
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”.
5.
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”.
6.
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”.
7.
Τα από 08/03/2018 και 18/06/2018 Πρακτικά της Επιτροπής καθορισµού τιµήµατος εκποιούµενων
ακινήτων και κινητών πραγµάτων µε αξία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
8.
Τις µε αριθµ. 28/2018 και 297/2018 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς.
.
Π ΡΟ ΚΗ Ρ Υ ΣΣ ΕΙ
Φανερή – προφορική – πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκποίηση διαφόρων ανακυκλώσιµων υλικών
(µετάλλου, σιδήρου, σύµµεικτου και αλουµινίου), σύµφωνα µε τους όρους του Π.∆. 270/1981 και σύµφωνα µε τον
ενδεικτικό προϋπολογισµό τιµών εκποίησης του παρακάτω πίνακα (1), που προκύπτει από τα Πρακτικά της
Επιτροπής καθορισµού τιµήµατος εκποιούµενων ακινήτων και κινητών πραγµάτων µε αξία του ∆.Κ. (µε
ηµεροµηνία 08/03/2018 & 18/06/2018) και τη σχετική 28/2018 Α.∆.Σ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείµενο της ∆ηµοπρασίας
Τα προς εκποίηση ανακυκλώσιµα υλικά περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα (1):
ΠΙΝΑΚΑΣ (1) : ΥΛΙΚΑ (ΕΙ∆Η) ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΥΛΙΚΟ

Μία Τσουλήθρα , µία τριθέσια
κούνια και δύο τριθέσιοι καναπέδες

Σετ

Μέταλλο

(κατ΄
εκτίµηση)
ΒΑΡΟΣ - Kgr

100

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

ΤΟΠΟΣ

Θέση Α στον χώρο
Ξεροπόταµος οικισµού

Μακρυωτίκων
10τµ

Αλουµίνιο

50

Θέση Β στον χώρο
Ξεροπόταµος οικισµού
Μακρυωτίκων

Σετ

Μέταλλο

400

Θέση Β στον χώρο
Ξεροπόταµος οικισµού
Μακρυωτίκων

Μέταλλο

2000

Θέση Β στον χώρο
Ξεροπόταµος οικισµού
Μακρυωτίκων

Χυτοσίδηρος

200

Θέση Β στον χώρο
Ξεροπόταµος οικισµού
Μακρυωτίκων

Σίδηρος

700

Θέση Β στον χώρο
Ξεροπόταµος οικισµού
Μακρυωτίκων

Σίδηρος

200

Θέση Β στον χώρο
Ξεροπόταµος οικισµού
Μακρυωτίκων

χαλκός

20

Θέση Β στον χώρο
Ξεροπόταµος οικισµού
Μακρυωτίκων

Χυτοσιδηρές

2000

Κτίριο Ηλεκτρολόγων
στον 3ο δρόµο ΒΙΠΕ
Αργοστολίου

Αλουµίνιο

1500

Κτίριο Ηλεκτρολόγων
στον 3ο δρόµο ΒΙΠΕ
Αργοστολίου

Χαλκός

20

Κτίριο Ηλεκτρολόγων
στον 3ο δρόµο ΒΙΠΕ
Αργοστολίου

Ταµπέλες αλουµινίου
Εξοπλισµός παιδικών χαρών
(παλαιο πολυόργανο, γύρω-γύρω
όλοι , & κούνιες)
Σιδερένιοι σωλήνες ,µούφες &
βάνες ύδρευσης

Μαντεµένιες κολόνες φωτισµού
1 τεµ
Μπασκέτα µεταλλική
Παλαιά σίδηρα
(ταµπέλες,σύρµατα,παγκάκια,
βάσεις για τεµπέλες)

Καλώδια

Παλιές κολώνες

Παλιές κολώνες

Καλώδια
Ήτοι Συνολικές (κατ΄ εκτίµηση) ποσότητες (βάρος) υλικών:
1) Μέταλλο + Σίδηρος + Χυτοσίδηρος :
5600 κιλά ή 5,6 τόνοι
2) Αλουµίνιο
:
1550 κιλά ή 1,55 τόνοι
3) Καλώδια (χαλκός)
:
40 κιλά ή 0,04 τόνοι
ΠΙΝΑΚΑΣ (2): ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΛΙΚΟ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

*(κατ΄ εκτίµηση)
ΒΑΡΟΣ (κιλά)

ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ)

Μέταλλο και Σίδηρος

100,00€ / τόνο

5600,00

560,00(€)

Αλουµίνιο

500,00€ / τόνο

1.550,00

775,00(€)

40,00

52,00(€)

Χαλκός

1.300,00€ / τόνο

Με βάσει τις παραπάνω εκτιµήσεις για την ποσότητα σε βάρος των προς εκποίηση αντικειµένων τα έσοδα του
∆ήµου από τα προς εκποίηση υλικά ανέρχονται στο ποσό των 1.387,00 € .

Παρατηρήσεις : 1. Είναι δυνατόν, ο κάθε συµµετέχων στη δηµοπρασία να υποβάλλει την προφορική του
προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα δηµοπρατούµενα είδη (1, 2, 3), όµως δεν µπορεί να συµµετέχει για
µέρος της ποσότητας του κάθε είδους, αλλά µόνο για τη συνολική ποσότητα ανά είδος.
2. 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.
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 o χώρος του ισογείου στο ∆ηµοτικό Θέατρο ΚΕΦΑΛΟΣ επί
της Λ. Βεργωτή . Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στις 21-12-.2018, ηµέρα Παρασκευή.
- Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται, µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων, σε σφραγισµένο
φάκελο αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 10:00 π.µ. έως
10:30 π.µ. Η υποβολή των οικονοµικών προσφορών θα λάβει χώρα µόνο µεταξύ των συµµετεχόντων, τα
δικαιολογητικά των οποίων ελέγχθηκαν και βρέθηκαν πλήρη σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν υπό του ∆ηµάρχου εάν δεν παρουσιασθεί κατ΄ αυτήν
πλειοδότης.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την τυχαία σειρά εκφωνήσεως τους µε το
ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση
δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο
πλειοδότη.
- Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διενέργεια της
∆ηµοπρασίας, στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο και στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου στέγασης υπηρεσιών της
∆.Ε. Πυλαρέων , θα αναρτηθεί στο ∆ιαδίκτυο και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ∆ιαδικασία διεξαγωγής ∆ηµοπρασίας
1.
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 υλικά. 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.
2.
Η τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας αναφέρεται στην τιµή µονάδας κάθε είδους (σε €/τόνο) και για τις
τρεις κατηγορίες υλικών, σύµφωνα µε τα από 08/03/2018 και 18/06/2018 πρακτικά της Επιτροπής Καθορισµού
Τιµήµατος εκποιούµενων ακίνητων και κινητών πραγµάτων µε αξία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, όπως αυτά έχουν
αναγραφεί στον ανωτέρω Πίνακα (1).
3.
Τα ποσά του κάτωθι Πίνακα (2) αποτελούν την τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας για κάθε είδος.
Προσφορές µικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή ∆ηµοπρασιών. Η
συµµετοχή στη δηµοπρασία µπορεί να είναι συνολική (για όλα τα είδη) ή τµηµατική για τα επιµέρους σκέλη του
πίνακα (2) ανά α/α, αλλά η εκποίηση θα αφορά τη συνολική ποσότητα του κάθε είδους χωριστά για όλα τα
υλικά (1, 2, 3).

ΠΙΝΑΚΑΣ (2): ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
α/α

ΥΛΙΚΟ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

*(κατ΄ εκτίµηση)
ΒΑΡΟΣ (κιλά)

ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ)

1.

Μέταλλο και Σίδηρος

100,00€ / τόνο

5600,00

560,00(€)

2.

Αλουµίνιο

500,00€ / τόνο

1.550,00

775,00(€)

3.

Χαλκός

40,00

52,00(€)

1.300,00€ / τόνο

{* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Τα αναγραφόµενα στον πίνακα -2- βάρη σε κιλά, 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 και της σχετικής προσφοράς στη δηµοπρασία}.
4.
Η Επιτροπή κατά την ως άνω οριζόµενη ώρα παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να
βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται η επωνυµία της εταιρείας ευκρινώς και
καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας τους ενδιαφερόµενους, κατά σειρά προσέλευσης.

5.
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.
6.
Στη συνέχεια, και µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των δικαιολογητικών, η Επιτροπή αποσφραγίζει
τους φακέλους, µονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα τους. Η τυχόν απόφασή
της περί αποκλεισµού ενδιαφερόµενης εταιρείας να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους
της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.
7.
Ακολούθως, η Επιτροπή δέχεται προφορικά οικονοµικές προσφορές, µόνον από εκείνες τις εταιρείες
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, για
το είδος (1) κατά 5 ευρώ/τόνο, για το είδος (2) κατά 3 ευρώ/τόνο και για το είδος (3) κατά 10 ευρώ/τόνο.
8.
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδοτούντα και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
9.
Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά διενέργειας υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον
τελευταίο πλειοδότη και από τον εγγυητή του.
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, η δε κατάθεση των προσφορών θα γίνει για την εταιρεία, όπως ορίζεται
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.
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 (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και 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 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 ορίου πρώτης

προσφοράς (αρχική τιµή εκποίησης) του είδους ή των ειδών για τα οποία συµµετέχει στη δηµοπρασία, ισχύος
ενός (1) έτους, ως εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία. Σηµειώνεται ότι οι εγγυητικές Επιστολές συµµετοχής θα
επιστραφούν στους συµµετέχοντες µετά την έγκριση της κατακύρωσης των πρακτικών από την Οικονοµική
Επιτροπή, εκτός της εγγυητικής επιστολής του τελευταίου πλειοδότη, η οποία θα του επιστραφεί 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 Κεφαλλονιάς, ότι δεν
υφίσταται καµία οφειλή του διαγωνιζόµενου προς το ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
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) στερών-µη επικίνδυνων αποβλήτων,
όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22.12.03).
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) Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά τους βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου
από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 6ο: 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 κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται µε επιδοτήριο έγγραφο, που
υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το
παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστηµα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία
υπογράφουν δύο µάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ∆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 8ο : 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, 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.

Η σύµβαση θα βρίσκεται σε ισχύ από την υπογραφή της, για 18 µήνες (ένα και µισό έτος), εντός του
οποίου θα πρέπει να έχει γίνει η ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των συµφωνηθέντων ποσοτήτων υλικών από
το ∆ήµο Κεφαλλονιάς στον/ους πλειοδότη/ες.
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.
ΑΡΘΡΟ 9ο : 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 Κεφαλλονιάς. Οι
πληρωµές από τον τελευταίο πλειοδότη θα καταβάλλονται πριν από κάθε τµηµατική ή συνολική παράδοση
υλικών προς εκποίηση. Μετά την προκαταβολή του αντίστοιχου τιµήµατος στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 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) για κάθε είδος. Ο Κ.Α. του σκέλους των εσόδων του Προϋπολογισµού του ∆ήµου
είναι: 1699.03
Τα αναγραφόµενα στον πίνακα εκποίησης βάρη σε κιλά 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 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.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Ευθύνη του ∆ήµου
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς 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 11ο : 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 Κεφαλλονιάς, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκποίησης.
Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των υλικών από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς στον πλειοδότη, θα
συνταχθεί οριστικό πρωτόκολλο σε πέντε αντίγραφα, που θα υπογραφεί από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και τον
τελευταίο πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 12ο : 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, εάν :
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.
ΑΡΘΡΟ 13ο : 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 14ο : Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου και της εταιρείας ορίζεται σε ένα 18 µήνες (ένα
και µισό έτος) µετά από την υπογραφή και πρωτοκόλληση της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 15ο: ∆ηµοσίευση και Πληροφορίες
α) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης:
1) Θα τοιχοκολληθεί στο ∆ηµαρχείο Αργοστολίου και στο κτίριο στέγασης υπηρεσιών ∆Ε Πυλαρέων (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 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 στη ∆ιεύθυνση
Καθαριότητας και Κοινοχρήστων Χώρων (κ. Σωκράτη Πατρίκιο τηλ. 26710362655) , κτήριο Ξενία-Αργοστόλι
Κεφαλονιάς.

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς
Κ α.α
Αναπληρωτής ∆ηµάρχου
∆ιονύσιος Λυκούδης

