ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 24/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 196/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 14 του µήνα Αυγούστου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 17137/10-8-15 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Βλάχος Κων/νος
6. Γιαννιώτης Οδυσσέας
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Καρφάκη Μαριάννα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 7ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης Συλλογής και Αποµάκρυνσης Εγκαταλελειµµένων
οχηµάτων εντός των ορίων του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
α.-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».
β.- Π.∆.116/2004, για την εναλλακτική διαχείριση οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής.
γ.- Οδηγία 2000/53/ΕΚ (18-09-2000) για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής, µε τις ισχύουσες
τροποποιήσεις.
δ.-Ν.3731/2008: Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. Σύµφωνα µε το αρ.1, παρ.1, εδ.10, η ∆ηµοτική Αστυνοµία
ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα.
ε.- N.3463/06 (ΦΕΚ - 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
στ.-Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (αρ. οικ. 105136, ΦΕΚ 907Β/2004) για την σύσταση της Ε.∆.Ο.Ε.
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(Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος).
ζ) Την µε αριθ. 59/2015 απόφαση του ∆.Σ. Λευκάδας
Σας γνωστοποιούµε το παρακάτω σχέδιο κατάρτισης των όρων της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας και
παρακαλούµε για την κατάρτιση αυτών και την σύνταξη της ανωτέρω αναφερόµενης ∆ιακήρυξης ,
προκειµένου να προβεί η υπηρεσία στις απαιτούµενες περαιτέρω ενέργειες της.
ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία η εκποίηση των
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων που θα περισυλλεχθούν από σηµεία του ∆ήµου Λευκάδας µε τελικό
σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριµένο σηµείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2
παρ. 23 του Π.∆.116/2004.

Άρθρο 1ο – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας – ∆ιοικητήριο , την 1η του µηνός
Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ. (ώρα λήξης προσφορών) µε
λήξη της δηµοπρασίας την ώρα 11:00 π.µ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων Επιτροπών ∆ήµου
Λευκάδας ( 2ος όροφος) , ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το Π.∆ . 270/81.
Άρθρο 2ο – ∆ηµοσίευση διακήρυξης
Η διακήρυξη δηµοσιεύεται µε επιµέλεια του ∆ηµάρχου δέκα τουλάχιστον (10) ηµέρες πριν τη
διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ηµαρχείου και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας .
Άρθρο 3ο – Αντικείµενα προς περισυλλογή -εκποίηση
Η δηµοπρασία αφορά έναν αόριστο αριθµό οχηµάτων (φορτηγά µέχρι 3.500gr , ΙΧ αυτοκίνητα,) τα
οποία είναι χαρακτηρισµένα ως εγκαταλελειµµένα, σύµφωνα µε την παραγρ.2 άρθρου 2 του
Π.∆.116/2004. Εγκαταλελειµµένο χαρακτηρίζεται το όχηµα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη
του εντός των χρονικών ορίων της παρ. 1 ά. 9 του Π∆ 116/2004, είναι όχηµα στο τέλος κύκλου ζωής
(ΟΤΚΖ) και αποτελεί στερεό απόβλητο. Περισυλλέγεται δε προκειµένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται
για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε. ∆.Ο.Ε. µε σκοπό την οριστική διαγραφή του και
αποταξινόµηση.
Άρθρο 4ο – ∆ιάρκεια συµβατικής σχέσης
Η διάρκεια της συµβατικής σχέσης ορίζεται σε δύο έτη από την υπογραφή της συµβάσεως.
Άρθρο 5ο – Ελάχιστο όριο προσφοράς
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 40€ για την παρακάτω κατηγορία :
1. Για φορτηγά µέχρι 3.500 gr και ΙΧ αυτοκίνητα (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 40€ ανά
τεµάχιο)
Άρθρο 6o – Κατάθεση προσφορών
Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για µεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του.
Για δε τα νοµικά πρόσωπα από το νόµιµο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω.
•
Για τις Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόµιµο
εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του
έως την ηµέρα του διαγωνισµού.
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Για τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως
ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ηµέρα του διαγωνισµού
•
Για τις Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόµιµο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το ∆ιοικ.
Συµβούλιο (πρακτικό .Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν
τροποποιήσεις του, µε τη δηµοσίευση του σε ΦΕΚ του έως την ηµέρα του διαγωνισµού.
Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν
ως επικυρωµένα φωτοαντίγραφα.
Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων συµµετέχουν στη
δηµοπρασία µε αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόµιση παραστατικού νόµιµης εκπροσώπησης,
ήτοι συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύµων εταιρειών όπου οι
εκπρόσωποι ορίζονται από το ∆ιοικητικό τους Συµβούλιο.
•

Άρθρο 7ο - ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισµού τα
κατωτέρω δικαιολογητικά:
• Επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού µέλους της Ε∆ΟΕ και Πιστοποίησης ISO 9001 και
14001.
• Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και να
προκύπτει ότι θα είναι εν ισχύ και έως 31-12-2016.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του συµµετέχοντος ότι κατέχει (ως κύριος, µισθωτής ή νοµέας µε
οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο) γερανοφόρο όχηµα που να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης
συλλογής έως και δύο (2) ΙΧ αυτοκινήτων.
• Αστυνοµική ταυτότητα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νοµικού
προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.
• 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.
• Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας συµµετέχοντα και εγγυητή του,
που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού.
• Προκειµένου περί εταιριών, επικυρωµένο αντίγραφο του εταιρικού µε όλες τις τυχόν
τροποποιήσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρίας υπερβαίνει την 31-122016 και καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπό της. Προκειµένου
περί ανωνύµων εταιριών, επί πλέον καταστατικό και πρακτικό ορισµού ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου:
α) του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στο διαγωνισµό, β) των διαχειριστών σε περίπτωση
οµόρρυθµου (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
γ) του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.)
Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου περί των αδικηµάτων που αφορούν οι
καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο.
.Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης
τράπεζας ή γραµµάτιο εγγυήσεως του ταµείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου
µε το 10% της πρώτης προσφοράς (2.000,00€) επί πενήντα (50), (υπολογίσθηκε ότι θα
συλλεχθούν περίπου 50 οχήµατα για χρονικό διάστηκα ενός έτους) δηλαδή 200,00 €
Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη (καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης), ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό, ήτοι 10% επί του
γινοµένου της τελικής- πλειοδοτικής προσφοράς επί 50, για την εξασφάλιση τήρησης όλων των
όρων της σύµβασης.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου καθ’ όλη τη
διάρκεια της µισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον αντισυµβαλλόµενο µετά τη λήξη της σύµβασης και την
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κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του.
Όσον αφορά τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, οι εγγυήσεις συµµετοχής τους θα επιστραφούν άτοκος
εντός δεκαηµέρου από την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας.
. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι:
• ∆εν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε
πτώχευση ή σε βρίσκεται σε πτωχευτικό συµβιβασµό
• ∆εν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή / και εκκαθάρισης.
• ∆εν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
• Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
.
Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας ότι ο συµµετέχων δεν έχει
ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες οφειλές προς τον ∆ήµο, ή έχει ήδη εισαχθεί σε ρύθµιση και
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ανελλιπώς.
. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων σε ισχύ των οχηµάτων γερανών που θα χρησιµοποιεί ο
αντισυµβαλλόµενος για την περισυλλογή των οχηµάτων (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της
σύµβασης, θα προσκοµισθούν υποχρεωτικά τα ανανεωµένα ασφαλιστήρια συµβόλαια).
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού, είτε πρωτότυπα είτε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα και οι ζητούµενες
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής.
Η φορολογική ενηµερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρηµένη κατά τις διατάξεις του νόµου.
Άρθρο 8ο – ∆ιεξαγωγή διαγωνισµού
1 Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισµένη
ηµέρα και ώρα από την αρµόδια Επιτροπή ∆ηµοπρασιών. 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 ∆ηµοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά.
2 Η επιτροπή δηµοπρασίας παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται
σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνοµα του συµµετέχοντος/επωνυµία
εταιρίας, ευκρινώς, και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας τους
ενδιαφερόµενους κατά σειρά προσέλευσης.
3 Στη 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, αναγράφεται στα πρακτικά.
4 Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονοµικές προσφορές µόνον από εκείνους που έχουν
υποβάλλει νοµίµως όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η προσφορά θα είναι µία
(φορτηγά µέχρι 3,500 Kg , ΙΧ αυτοκίνητα). Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον
πλειοδότη η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
5 Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού υπογράφεται από
τα µέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.
6 Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής
εγγράφως να συµµορφωθεί εντός προθεσµίας 48 ωρών.
7 Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται σε βάρος του
αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, µε ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόµατι του
κατ ακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής.
Άρθρο 9ο – Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού
Μετά το πέρας της δηµοπρασίας η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλει τα δικαιολογητικά
συµµετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία
αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή µη του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
Άρθρο 10ο – Καταβολή αντιτίµου
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Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καµία άλλη όχληση από τον ∆ήµο το συµφωνηµένο και να
αναγραφόµενο στη σύµβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ κάθε τετράµηνο από την υπογραφή
της συµβάσεως, εξαιρουµένων των οχηµάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό
αποδεικνύεται από την εταιρία µε αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήµατος από τον ιδιοκτήτη που η
εταιρία οφείλει να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.
Σε περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής των οφειλοµένων, ήτοι:
- Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθηµέρου της καταβολής των
οφειλοµένων
- Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλοµένων.
- ∆ιαφωνία σχετικά µε το ύψους του οφειλοµένου ποσού ανά τρίµηνο, µε αποτέλεσµα τη
µη καταβολή των οφειλοµένων
Ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ηµέρα της
επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται κακίας µορφής αποζηµίωση
ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του ∆ήµου.
Άρθρο 11ο – Υπογραφή σύµβασης
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) µέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της
απόφασης για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη
και την υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του
∆ήµου . Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι
δύο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγούµενη όµοια.
Άρθρο 12ο - Επανάληψη ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν
πλειοδότης, ήτοι:
4.1 Εάν δεν εµφανισθεί κανείς πλειοδότης
4.2 Εάν κανένας από τους εµφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούµενων
δικαιολογητικών.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή ή από το Γ. Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια της
δηµοπρασίας, β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής
τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δηµοπρασία,
επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς
ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του
∆ηµοτικού συµβουλίου.
γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εµπροθέσµως για την
σύνταξη και υπογραφή της συµβάσεως.
Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, που
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δηµοσιευόµενης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας
προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την
προηγουµένη δηµοπρασία.
Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δε φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση γίνεται απευθείας µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Άρθρο 13ο – Όροι και Υποχρεώσεις εκ της συµβάσεως
Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου υποχρεούται να :
1. εντοπίζει και καταγράφει τα χαρακτηριζόµενα ως « εγκαταλελειµµένα οχήµατα» ή άλλως «
οχήµατα στο τέλος κύκλου ζωής» σύµφωνα µε το Π∆ 116/2004, τα οποία βρίσκονται µέσα στα
διοικητικά όρια του ∆ήµου µας.
16 προβαίνει δε σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, ώστε τα « εγκαταλελειµµένα οχήµατα» να
περιέλθουν στην κατοχή του ∆ήµου ως ΟΤΚΖ, µετά την παρέλευση των απαιτούµενων από
τον νόµο προθεσµιών.
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17 υποδεικνύει τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα προς αποµάκρυνση
18 επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχηµάτων
19 εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης-παραλαβής οχηµάτων,
τα οποία περιέχουν υποχρεωτικά τα εξής:
α) χρόνο και τόπο παράδοσης (οδός – αριθµός)
β) στοιχεία οχήµατος, ήτοι είδος, µάρκα, µοντέλο, χρώµα, τυχόν αριθµό πινακίδας, ή οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισµό του ΟΤΚΖ,
γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήµατος,
δ) στοιχεία του γερανοφόρου οχήµατος και του οδηγού αυτού.
Τα παραστατικά, αφού συµπληρωθούν, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του
∆ήµου και τον οδηγό της εταιρίας.
Η εταιρία δεν έχει δικαίωµά να αρνηθεί να µεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήµατα που υποδεικνύει
ο ∆ήµος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως αριθµού, εφόσον βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.
Η συλλογή και η µεταφορά των εγκαταλελειµµένων στις εγκαταστάσεις του αντισυµβαλλόµενου
γίνεται µε δικά της µέσα και δικές της δαπάνες αποκοµιδής, µεταφοράς και φύλαξης, χωρίς
µεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχηµάτων του ∆ήµου.
Ουδεµία ευθύνη βαρύνει τον ∆ήµο έναντι του ιδιοκτήτη του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί
στο όχηµα κατά την αποκοµιδή - µεταφορά και εκφόρτωσή του, πχ. Ατύχηµα, υλικές ζηµίες σε
παρακείµενα οχήµατα, τραυµατισµός, θάνατος προσώπου (ενδεικτική παράθεση).
Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί τον ΟΤΚΖ από τη στιγµή της συλλογής και να εκδώσει εντός
ευλόγου χρονικού διαστήµατος το προβλεπόµενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήµατος για
λογαριασµό του ∆ήµου, την Ε∆ΟΕ και ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες.
Η περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων θα γίνεται το αργότερο σε δέκα ηµερολογιακές
ηµέρες από την µε οποιαδήποτε µορφή ειδοποίηση από τον ∆ήµο, στην οποία θα συµφωνήσουν
∆ήµος και αντισυµβαλλόµενος, ήτοι:
7.3 Τηλεφωνική επικοινωνία
7.4 Fax
7.5 Mail
7.6 Έγγραφη ενηµέρωση
7.7 Προφορική ενηµέρωση από αρµόδιο υπάλληλο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Άρθρο 14ο – Εκχώρηση δικαιωµάτων σε τρίτους
Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση του συνόλου των δικαιωµάτων που απορρέουν από την σύµβαση
που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυµβαλλόµενο σε οποιονδήποτε τρίτο.
Άρθρο 15ο – ∆υνατότητα τροποποίησης
Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφοµένης σύµβασης θα
αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφα, αποκλειόµενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού
µέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν µη έγκαιρη ενάσκηση υπό του ∆ήµου οποιουδήποτε
δικαιώµατός του, άπαξ ή κατ΄ επανάληψη, δε θα σηµαίνει παραίτηση από το δικαίωµα του αυτό.
Άρθρο 16ο – Παράβαση όρων
Η παράβαση από τον αντισυµβαλλόµενο και ενός µόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο
έκπτωσής του από τη σύµβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη
διαδικασία ή δικαστική παρέµβαση.
Άρθρο 17ο - Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την ∆/νση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας (Πολίτης Άγγελος τηλεφ. 2645360563) .
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ους διακήρυξης Συλλογής και Αποµάκρυνσης Εγκαταλελειµµένων οχηµάτων εντός των ορίων του
∆ήµου Λευκάδας, οι οποίοι έχουν ως εξής:
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης Συλλογής και Αποµάκρυνσης Εγκαταλελειµµένων
οχηµάτων εντός των ορίων του ∆ήµου Λευκάδας, όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.
Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ορίζεται η 1/9/2015 ηµέρα Τρίτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 196/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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