
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            Μζγαρα 14-11-2022 
 ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                             Αριθ.Πρωτ.:  19673 
       -------- 
  

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΚΑΙ ΦΤΛΑΞΗ ΕΓΚΑΣΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΧΝ 
ΟΥΗΜΑΣΧΝ» 

Ο Δήμαρχος Μεγαρζων διακηρύσσει ότι: 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Τν Π.Δ 270/1981 (ΦΔΚ 77/Α΄/30-03-1981)  
2. Τν Π.Δ 116/2004 (ΦΔΚ 81/Α΄/05-03-2004)  
3. Τν Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α΄/06-08-2001)  
4. Τελ αξ. νηθ. 105136/2004 (ΦΔΚ 907/Β’/17-06-2004)  
5. Τν Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α’/08-06-2006)  
6. Τν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α’/07-06-2010)  
7. Τελ ΚΤΑ 112145/2004 (ΦΔΚ 1916/Β’/24-12-2004)  
8. Τν άπθπο 64 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/Α’/14-04-2014)  
9. Τν Ν. 4819/2021 πεξί νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 
10. Τελ ππ’ αξηζ. 224/2022 (19/09/2022) (ΑΓΑ: 6709ΨΚΠ-ΜΥΜ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ  
11. Τελ ππ’ αξηζ. 146/2022 (12/10/2022) (ΑΓΑ: Ψ3ΛΚΨΚΠ-Χ4Φ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ    
Δθηίζεηαη ζε δεκνπξαζία ε νπνία ζα είλαη θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/81 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Μεγαξέσλ ζηελ νδό Φ. Μσξαΐηε & Γ. 
Μαπξνπθάθε, αίζνπζα Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ) ελώπηνλ Αξκόδηαο Δπηηξνπήο ζηηο 2-12-2022  ημέπα 
Παπαζκεςή και ώπα 10:00 π.μ.(έωρ 10:15 η λήξη παπάδοζηρ ηων δικαιολογηηικών) 

Σύκθσλα κε ην Π.Γ. 116/2004 θάζε όρεκα πνπ εγθαηαιείπεηαη ζε δεκόζηνπο, δεκνηηθνύο ή θνηλνηηθνύο 
δξόκνπο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα (άξζξν 2, παξ. 2), ραξαθηεξίδεηαη σο εγθαηαιειεηκκέλν. Έλα 
εγθαηαιειεηκκέλν όρεκα πνπ δελ έρεη αλαδεηεζεί από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ εληόο ησλ ρξνληθώλ νξίσλ ηνπ 
Π.Γ. 116/2004 (άξζξν 9 παξ. 1), είλαη όρεκα ζην ηέινο θύθινπ δσήο (Ο.Τ.Κ.Ε.) θαη απνηειεί ζηεξεό 
απόβιεην (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2, ζηνηρείν α, ΚΥΑ 69728/824/1996 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 
4, αξ. 2 Ν. 2939/2001). Σύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ην εγθαηαιειεηκκέλν όρεκα, πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη σο ζηεξεό απόβιεην, εθόζνλ δελ απνζπξζεί από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ πεξηέξρεηαη ζηελ 
θπξηόηεηα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη πεξηζπιιέγεηαη πξνθεηκέλνπ λα αλαθπθισζεί θαη γηα ην ιόγν απηό 
εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθό θαηαζηξνθήο από ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. κε ζθνπό ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ θαη 
απνηαμηλόκεζε   
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία απαηηείηαη λα θαηαζέζεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζε θιεηζηό 
θάθειν ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Πξόζθαηε βεβαίσζε ζπλεξγαζίαο κε Δ.Γ.Ο.Δ., εληόο Ννκνύ Αηηηθήο ή ζε πεξίπησζε πνπ νη 
κνλάδεο Ο.Τ.Κ.Ε είλαη εγθαηεζηεκέλεο εθηόο Ννκνύ, λα δηαζέηνπλ ζεκείν ζπιινγήο εληόο ηεο 
Π.Δ. Μεγάξσλ, αδεηνδνηεκέλν θαη ζπκβεβιεκέλν κε ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. 

2. Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
3. Υπεύζπλε δήισζε (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986) ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζώπνπ αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, πνπ λα 
αλαγξάθεη όηη: 

 έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη ηνπ όξνπο απηήο πιήξσο θαη 
αλεπηθύιαθηα. 

 δελ ππήξμε έλνρνο ζνβαξνύ επαγγεικαηηθνύ παξαπηώκαηνο ην νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη 
λα δηαπηζηώζεη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν. 

 δελ είλαη έλνρνο ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ ηνπ δεηνύληαη κε ηελ 
παξνύζα. 

4. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ εγγπεηή γηα απνδνρή νξηζκνύ ηνπ σο αμηόρξενπ κε ηα πιήξε 
πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θαη ην ΑΦΜ ηνπ. 

5. Δάλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ν 
λόκηκνο εθπξόζσπόο ηεο, θαζώο θαη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ 



ηαπηόηεηαο. Δθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό όρη κε ην λόκηκν εθπξόζσπν 
βάζεη θαηαζηαηηθνύ αιιά κε εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε 
εθπξνζώπεζεο, βεβαησκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ από αξκόδηα 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή Αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν ή από όπνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο 
δηαηάμεηο. 

6. Γηα αλώλπκεο εηαηξίεο απηόο πνπ ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά, εθηόο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θαη ηεο 
βεβαίσζεο εθπξνζώπεζεο κεηά ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο (ζηελ πεξίπησζε εθπξνζώπεζεο από 
ηξίην άηνκν πιελ ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο), ζα πξνζθνκίζεη πξαθηηθό ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, όπνπ ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή απηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν 
δηαγσληζκό θαη όπνπ ζα νξίδεηαη όηη εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο ή ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ γηα λα 
παξαδώζεη ηελ πξνζθνξά είλαη ν θαηαζέησλ απηή. (Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη νη 
νκόξξπζκεο θαη εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή από άιιν 
λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν). 

7. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 
8. Απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 
9. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία, ή ησλ δηαρεηξηζηώλ ζε πεξίπησζε νκόξξπζκσλ (Ο.Δ.), 
εηεξόξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Δ.Π.Δ.), ή ηνπ Πξνέδξνπ θαη 
Γηεπζύλνληα Σπκβνύινπ ζε πεξίπησζε Αλώλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.). 

10. Βεβαίσζε ηεο Τακεηαθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο όηη ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη ιεμηπξόζεζκεο 
βεβαησκέλεο νθεηιέο πξνο ην Γήκν, ή έρεη εηζαρζεί ζε ξύζκηζε θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ. 

11. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο πνζνύ 1.960,00€ (πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό 10% επί ηεο ζπλνιηθήο 
εθηηκεηέαο αμίαο 19.600,00€ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 17/2022 ηερληθή κειέηε ηεο Γ/λζεο 
Κ.Α.Π.Δ.Σ. ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο γηα ηε δεκνπξαζία ρνξεγνύληαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία, κέρξη θαη ηελ 
πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, Τειέθσλν: 
22960 82375 θ.Παλ/ηε Καξδάην (Δμσηεξηθά Σπλεξγεία) 

 
Ο 

Δήμαρχος Μεγαρζων 
 
 

 Γρηγόριος Ι.ταμούλης 


