
                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

    ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

    ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  

           ******** 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
Πληροφ: Α. Αντωνίου       

Τηλ.: 2262 350 692 

Fax: 2262 0 27628 

Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 

Ταχ. Κώδικας: 32 200  

                                                                                            Θήβα, 16 Απριλίου 2019 

                                                                                              Αρ.Πρωτ: 7694                                                  

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ:970 / 2019 

                                              ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του π.δ. 270/81 “Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας, και 

των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι'εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των 

δήμων και κοινοτήτων ”  

2) Τις διατάξεις του ν. 3463/06 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”  και του  

ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

3) Την  υπ’ αριθμ. 36/2019 (ΑΔΑ : 6Δ9ΑΩΡΜ-Η1Γ) Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια προφορικής, φανερής, 

πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκποίηση ανακυκλώσιµου χαρτιού του ∆ήµου 

Θηβαίων και ορίστηκαν δύο δηµοτικοί σύμβουλοι ως µέλη της Επιτροπής εκτίµησης 

της αξίας του προς εκποίηση υλικού 

4)  Την υπ΄αριθμ. 607/2019 (ΑΔΑ:Ψ6ΨΒΩΡΜ-1ΝΥ) Απόφαση Δημάρχου με την 

οποία ορίστηκε το τρίτο μέλος της ως άνω Επιτροπής  

5) Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 4816/12.3.2019 Πρακτικό της Επιτροπής για τον ορισμό 

τιμήματος για το υπό εκποίηση ανακυκλώσιμο χαρτί, στο οποίο υπολογίστηκε η 

εκτιμώμενη ποσότητα του προς εκποίηση χαρτιού καθώς και η εκτιμώμενη τιμή ανά 

τόνο 



6) Την υπ' αριθμ. 44/2019 (ΑΔΑ : Ω202ΩΡΜ-9ΦΒ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Πλειοδοτική, προφορική και φανερή δημοπρασία για την εκποίηση του 

ανακυκλώσιμου χαρτιού του Δήμου Θηβαίων με σύναψη σύμβασης για χρονικό 

διάστημα τριών (3) ετών, με τους κάτωθι όρους : 

 

ΑΡΘΡΟ 1
 

Ημερομηνία διενέργειας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13η Μαϊου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Κύπρου 3, στη Θήβα,  στην αίθουσα 

συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.  

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα η δημοπρασία θα επαναληφθεί  

την 20 Μαϊου 2019, ημέρα Δευτέρα 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 ανακυκλώσιμου χαρτιού του Δήμου 

(χαρτί συσκευασίας, βιβλία, εφημερίδες, λευκό χαρτί και γενικά πάσης φύσεως 

χαρτί). 

Η ποσότητα του προς εκποίηση χαρτιού ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 25 

με 30 τόνους κατ΄έτος και θα περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί από 

βιομηχανίες χαρτιού στην Ελλάδα. 

ΑΡΘΡΟ 3 
 

Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 

Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς ανά τόνο ανακυκλώσιμου χαρτιού έχει 

ορισθεί από την Επιτροπή καθορισμού του τιμήματος, που συγκροτήθηκε με την 



υπ΄αριθμ. 607/2019 Απόφαση Δημάρχου Θηβαίων, το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 

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.) 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 έως την ημέρα της δημοπρασίας  

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 

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 αποιονδήποτε 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 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. 

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

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

διαγωνισμού. 

7) Προκειμένου περί εταιρειών, έγκυρο αντίγραφο του εταιρικού με όλες τις 

τυχόν τροποποιήσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρείας 

υπερβαίνει την 31-12-2022 και καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος 

εκπρόσωπός της. Προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών, επιπλέον καταστατικό και 

πρακτικό ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου. 

8) Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής συο διαγωνισμό 

αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων ποσού ίσου με το 10% της πρώτης προσφοράς (50,00 ευρώ) επί της 

εκτιμώμενης ποσότητας χαρτιού (υπολογίσθηκε ότι θα συλλεχθούν περίπου 25-30 

τόνοι χαρτιού για χρονικό διάστημα ενός έτους) δηλαδή 125,00 ευρώ. 

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 της τελικής - πλειοδοτικής προσφοράς επί 30 τόνους, για 

την εξασφάλιση τήρησης όλων των όρων της σύμβασης.  

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία του 

Δήμου καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο  

μετά τη λήξη της και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών 

του. 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους 

θα επιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος 

της δημοπρασίας. 



9) 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. 

10) Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του 

Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
 

Διενέργεια του διαγωνισμού  

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 

πληρεί 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 αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά 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 διαγωνισμού 

Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

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 το Δημοτικό 

Συμβούλιο 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  επίσης 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, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του 

δημοτικού συμβουλίου.  

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 του συμβολαίου, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση 

καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.  

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι 

ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από 

αυτό της προηγούμενης. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών το συμβόλαιο θεωρείται 

ότι καταρτίστηκε οριστικά.  

 

Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Το χαρτί θα συλλέγεται σε ειδικό απορριματοδέκτη με συμπιεστή (press container) 

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

υποδειχθεί από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του Δήμου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η μεταφορά, τοποθέτηση, εγκατάσταση, αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή 

του απορριμματοδέκτη αυτού επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 



Ο ανάδοχος 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 ανάδοχος 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. 

 

 Άρθρο 13 

Τρόπος πληρωμής 

Ο ανάδοχος 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  (δελτία αποστολής, ζυγολόγια 

κ.λ.π.) που θα εκδίδει σύμφωνα με τον Κώδικα  Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών. 

Άρθρο 14 

 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 

«Βοιωτικά Νέα» και «Μανιφέστο» και στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Διάβημα». 

Επίσης θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου “thiva.gr”. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Δήμο.  

 

Άρθρο 15 

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 Γραφείο Εσόδων – Περιουσίας 

του Δήμου, διεύθυνση Κύπρου 3 , Θήβα, τηλέφωνο 2262350692. 

                                             

                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ       
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