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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

για τη συλλογή και απομάκρυνσης  Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) μέσα στα 

όρια του Δήμου Δομοκού 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 

3.  Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006  

4. Την υπ’ αριθμ. 135/2020  απόφαση Δ.Σ. με ΑΔΑ : ΩΓΚ8Ω9Α-Α3Ω 

5. Την υπ’ αριθμ. 200 /2020 απόφαση Ο.Ε. με ΑΔΑ : ΨΥ10Ω9Α-Ω26 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) του Δήμου Δομοκού με τους κάτωθι όρους : 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 19-05-2021  ημέρα  Τετάρτη  και από ώρες ως 

εξής: 
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Α] Στάδιο Παραλαβής Δικαιολογητικών Συμμετοχής από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ 

Β] Στάδιο Υποβολής Προσφορών από τους συμμετέχοντες 10:45 π.μ. έως 11:45 π.μ. (η 

ώρα λήξης μπορεί να παραταθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω συνέχισης προσφορών) 

στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (ΧΩΡΟΣ ΚΕΠ-Γ.ΡΙΤΣΟΥ 1) στο Δομοκό από την 

αρμόδια επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως 

«εγκαταλειμμένα οχήματα» ή «οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής» σύμφωνα με το 

Π.Δ.116/04 τα οποία βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως 

αυτές προβλέπονται από το άρθρο 9 του Π.Δ. 116/04 και των παραγράφων 1,2,3 έτσι ώστε 

τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα» οχήματα να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου 

ως οχήματα τέλους ζωής (ΟΤΚΖ) μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών. 

3. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς 

απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει τα 

απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης – παραλαβής οχημάτων). 

4. Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος 

παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα του οχήματος 

(εργοστάσιο κατασκευής), μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ, γ) περιγραφή της κατάστασης του 

οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της εταιρείας. 

5. Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται 

και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της εταιρείας. 

6. Η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα 

που υποδεικνύει ως ΟΤΚΖ ο Δήμος ανεξαρτήτως αριθμού. Η συλλογή και μεταφορά των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται με δικά της 

μέσα (γερανοί) και χωρίς μεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του 

Δήμου. 

7. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτου του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε 

ζημία πιθανόν  προξενήσει  στο όχημα κατά την αποκομιδή - μεταφορά και εκφόρτωση 

(ενδεικτικός αναφερομένων τα παρακάτω): ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα 

οχήματα, τραυματισμός ή θάνατος προσώπου, κ.λ.π.) 

8. Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη των ΟΤΚΖ (που βρίσκονται εντός των ορίων του 

Δήμου μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό η 

δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία και με δικές της δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής, 

μεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά τον δεύτερο των συμβαλλομένων. 

ΑΔΑ: 6ΩΕ9Ω9Α-ΠΡ8



9. Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί το ΟΤΚΖ από τη στιγμή της συλλογής ή/και 

παραλαβής του από το Δήμο, και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών 

προθεσμιών, να εκδώσει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος για 

λογαριασμό του Δήμου, την Ε. Δ. Ο. Ε. και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες 

δημόσιες υπηρεσίες. 

10. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία ή 

μηνιαία βάση κατόπιν συνεννόησης και με την χρήση γερανών της εταιρείας. Η 

περισυλλογή μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη για λόγους ανωτέρας βίας, όπως 

είναι οι απεργίες, οι θεομηνίες, οι φυσικές καταστροφές, επιβολή στρατιωτικού νόμου, 

κ.α., υπό την προϋπόθεση, ότι υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον μια ημέρα πριν την 

προγραμματισμένη συνάντηση. 

11. Για τον έλεγχο ταυτοποίησης των ενάριθμων οχημάτων προς περισυλλογή και για την 

συνδρομή των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας τάξης από τον ανάδοχο θα διατίθεται 

εξειδικευμένο προσωπικό με έξοδά του.   

ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η ανάδοχος εταιρεία θα καταβάλλει ως αποζημίωση στο Δήμο το συμφωνηθέν ποσό που 

αναγράφεται στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε παραδιδόμενο 

ΟΤΚΖ, σε τριμηνιαία βάση. Εξαιρούνται τα οχήματα τα οποία επιστρέφονται στους 

ιδιοκτήτες τους, για αυτά η εταιρεία οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο «Δήμος Δομοκού» διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί εντός της περιφέρειας που 

ανήκει ο Δήμος και να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς, παράδοσης και 

επεξεργασίας των ΟΤΚΖ σε οποιαδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνεργάζεται 

ή θα συνεργαστεί στο μέλλον με Ε.Δ.Ο.Ε. (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) 

και πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 9,10 του Π.Δ. 116/2004. 

2. Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ορίζεται σε τρία  

(3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης χωρίς δικαίωμα παράτασης αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Κάθε συμμετέχων προσέρχεται στη δημοπρασία με αξιόχρεο εγγυητή και καλείται να 

προσκομίσει στον Δήμο Δομοκού την ημέρα και ώρα της δημοπρασίας τα εξής απαραίτητα 

δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού: 
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1. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. 

2. Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού έως και την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης με τον Δήμο 

Δομοκού . 

3. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας , θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής, που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης 

και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης να αναγράφει ότι η 

εταιρεία δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

4.Υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει γερανοφόρο όχημα με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. 

5. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

6. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του ανωτέρω εκπροσώπου 

καθώς επίσης και του εγγυητή. 

7. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. 

8. Αντίγραφα ασφαλιστήριων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων-γερανών που θα 

χρησιμοποιεί η εταιρεία για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά την 

διάρκεια της σύμβασης, θα προσκομιστούν υποχρεωτικώς τα ανανεωθέντα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια). 

9. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Δομοκού. 

10. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας 

ποσού ίσου με το 10% της πρώτης προσφοράς ( 100 € ) επί 60 (υπολογίζεται ότι θα 

συλλεχθούν περίπου 60 οχήματα για χρονικό διάστημα τριών ετών) δηλαδή 600 €. 

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 60, για την εξασφάλιση των όρων 

της σύμβασης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά 

την λήξη της σύμβασης και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων σύμφωνα με τους 

όρους αυτής.  

Των υπολοίπων συμμετεχόντων οι εγγυήσεις θα επιστραφούν άμεσα . 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
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Την ημέρα της δημοπρασίας η επιτροπή παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, ελέγχει την 

πληρότητά τους και τα μονογραφεί ένα προς ένα. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού 

ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία ως μη πληρούντος τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά. 

Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνο από εκείνους που έχουν 

υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική 

για τον πλειοδότη, η δε δέσμευση αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους 

ακολούθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

Μετά την λήξη της δημοπρασίας το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον 

τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 

Το πρακτικό της διενέργειας του διαγωνισμού διαβιβάζεται στην οικονομική επιτροπή 

προκειμένου να γίνει η κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος λόγω αρμοδιότητας. 

Η κατακυρωτική απόφαση της οικονομικής  επιτροπής, αποστέλλεται για έλεγχο ως προς 

την νομιμότητα της, κατά τις διατάξεις του Ν.3463/2006. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Στον πλειοδότη, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται κοινοποίηση της σχετικής 

απόφασης. Ο τελευταίος, καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερη των δέκα 

(10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης διαφορετικά 

η εγγύηση που έχει καταθέσει εκπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική απόφαση, 

ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι 

δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την 

προηγούμενη όμοια. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από 

τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.  

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς για Ι.Χ. αυτοκίνητα ανά τεμάχιο ορίζεται το ποσό των 

100 € (εκατό ευρώ) χωρίς ΦΠΑ. Η τιμή προσφοράς πέραν αυτής δεν μπορεί να είναι 

κατώτερη των πέντε ευρώ (5€). 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν: 
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1. Δεν προσέλθει κανείς ενδιαφερόμενος 

2. Κανείς απ’τους  συμμετέχοντες δεν πληροί τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη  

απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να προχωρήσει στο στάδιο της πλειοδοτικής  

διαδικασίας.  

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:  

Α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από 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 όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 

πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν 

προσέλθει αυτός 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. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 

αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες 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. 

Εάν και η δεύτερη δημοπρασία  δεν φέρει αποτέλεσμα η ανάθεση γίνεται απ’ευθείας με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΑΡΘΡΟ 11 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα της δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν 

από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το 

Ν. 3861/2010. Θα δημοσιευθεί σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού (άρθ. 

2 παρ.12 του Π.Δ. 2286 & άρθρο 11 παρ.5 του Ν.28/80). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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