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ΑΡΙΘ. Πρωτ : 080     
Ημερομθνία: 15 / 1/2021   

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  
«Διακιρυξθ πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν διάκεςθ 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ςίδερα – πλαςτικό) από το Παγκριτιο τάδιο 

Ηρακλείου». 
 

Η Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΣΑ  ανακοινϊνει ςφμφωνα με τθν 2/2021 
απόφαςθ του Δ.Σ ότι κα προβεί ςτθν διακιρυξθ διαγωνιςμοφ που αφορά  ςτθν διάκεςθ  
ανακυκλϊςιμων υλικϊν  (ςίδερα-πλαςτικό-θλεκτρολογικάά υλικά - μπαταρίεσ ) που 
βρίςκονται ςτο Παγκριτιο ςτάδιο Ηρακλείου.  
 

και   ςφμφωνα να με τα παρακάτω: 

 τθν ανάγκθ διάκεςθσ των υλικϊν ανακφκλωςθσ που επιβαρφνουν τον χϊρο του 
Παγκρθτίου ςταδίου, 

 το γεγονόσ ότι θ παροφςα ενζργεια δεν επιβαρφνει με δαπάνεσ τον 
προχπολογιςμό τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, 

 τθν με αρικμό πρωτ. 149/2019 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ  
Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου, περι οριςμοφ επιτροπισ Προμθκειϊν και 
ζργων τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, 

 τθν με αρ. πρωτ. 2/2020 απόφαςθ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ με κζμα «Πϊλθςθ scrap 
υλικϊν από τθν υπαίκρια αποκικθ του Παγκρθτίου Σταδίου» 
    

Προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι και τθν Σετάρτθ 27/1/2021, ςτο Πρωτόκολλο τθσ 
ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   το αργότερο μζχρι τισ 12:00  (άνοιγμα προςφορών την ίδια ημζρα ςτισ 
12:30) ςτθν διεφκυνςθ Σπφρου Μουςτακλι 25, Περιοχι Λίντο,   Τ.Κ.  71305 και 
πλθροφορίεσ δίνονται από το τμιμα γραμματείασ  τθλ.  2810  264565 όλεσ τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.   

 
Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω:     
 
1. Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που κα κατατεκοφν ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ 

Συγγραφισ Υποχρεϊςεων που επιςυνάπτεται.   
2. Η οικονομικι προςφορά των ςυμμετεχόντων ςτθν οποία κα αναγράφονται 

αναλυτικά οι τιμζσ πλειοδοςίασ για κάκε είδοσ υλικό αν μονάδα διάκεςθσ. 
3. Η θμερομθνία παραλαβισ των υλικϊν. 
4. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ απορρίπτεται. 
5. Προςφορά που παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ 

προδιαγραφζσ απορρίπτεται. 
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6. Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν κρίνεται ωσ απαράδεκτθ. 
7. Η κατακφρωςθ τθσ προμικειασ  κα γίνει με απόφαςθ  του ΔΣ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.    

   
  Για τθν Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΣΑ  

 
Ο Πρόεδροσ  

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΒΑΡΔΑΒΑ  
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 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ – ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Τα υλικά αφοροφν ποςότθτεσ ςίδερων, πλαςτικϊν, θλεκτρολογικϊν ςυςκευϊν και 
κλιματιςτικϊν μονάδων, πυροςβεςτιρων και μπαταριϊν, που βρίςκονται  αποκθκευμζνα 
ςε εξωτερικι αποκικθ του Παγκρθτίου ςταδίου, για τα οποία δεν μπορεί να εκτιμθκεί το 
βάροσ. 
 
Παρακάτω ακολουκοφν φωτογραφίεσ και περιγραφι των ειδϊν κακϊσ επίςθσ και οι 
ελάχιςτεσ τιμζσ για τθν πλειοδοςία. 
 

ΕΛΑΧΙΣΕ ΣΙΜΕ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΛΙΚΟΤ   
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προςφερόμενθ τιμι  Ενδεικτικι φωτογραφία υλικϊν   

1 
 
Διάφορα ςίδερα  

0,12 €/Kgr 
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2 Πυροςβεςτιρεσ      0,10/Kgr 

 

3 Πλαςτικά κακίςματα - υδρορροζσ 0,10€/Kgr 

 

 
 

4 Ηλεκτρικά είδθ (φωτιςμοφ) 0,14 €/Kgr 

 

5 
Πίνακεσ κλιματιςτικϊν μονάδων, 
φίλτρα κλιματιςτικϊν μονάδων 
(ςυνολικά 11 τεμάχια) 

1.000 € 
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6 Κλιματιςτικι μονάδα (ςφνολο) 1.950 € 

 
 

 
 

7 Διάφορεσ πινακίδεσ (ςίδερα) 0,12 €/Kgr 

 
8 

Μπαταρίεσ διαφορετικοφ τφπου 
από  UPS 0,38 €/Kgr  

    

 
 

    Για τθν Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΣΑ  
 

Ο Πρόεδροσ  
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΒΑΡΔΑΒΑ  
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 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 
ΑΡΘΡΟ  1ο 

Αντικείμενο τθσ προκιρυξθσ  

Η  προκιρυξθ   πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ  αφορά  τθν  διάκεςθ προσ πϊλθςθ ποςότθτεσ 
ςίδερων, πλαςτικϊν, θλεκτρολογικϊν ςυςκευϊν και κλιματιςτικϊν μονάδων, 
πυροςβεςτιρων και μπαταριϊν, που βρίςκονται  αποκθκευμζνα ςε εξωτερικι αποκικθ 
του Παγκρθτίου ςταδίου, για τα οποία δεν μπορεί να εκτιμθκεί το βάροσ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  2ο 

και   ςφμφωνα να με τισ παρακάτω διατάξεισ και αποφάςεισ: 

 το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

 το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ 
διατάξεισ».  

 τθν ανάγκθ διάκεςθσ των υλικϊν ανακφκλωςθσ που επιβαρφνουν τον χϊρο του 
Παγκρθτίου ςταδίου, 

 το γεγονόσ ότι θ παροφςα ενζργεια δεν επιβαρφνει με δαπάνεσ τον 
προχπολογιςμό τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, 
 

ΑΡΘΡΟ  3ο   

ΑΠΟΦΑΕΙ  

   τθν με αρικμό πρωτ. 149/2019 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ  
Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου, περι οριςμοφ επιτροπισ Προμθκειϊν και 
ζργων τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, 

 τθν με αρ. πρωτ. 2/2021 απόφαςθ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ με κζμα «Πϊλθςθ scrap 
υλικϊν από τθν υπαίκρια αποκικθ του Παγκρθτίου Σταδίου» 

 τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τισ ενδεικτικζσ τιμζσ και τθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, 

 
  

 Άρθρο 4ο  
Τόποσ, Χρόνοσ και Τρόποσ Διενζργειασ τησ Δημοπραςίασ 
Η εκτζλεςθ τθσ πλειοδοςίασ κα γίνει τθν Σετάρτθ  27/1/2021, ςτθν διεφκυνςθ: Παγκριτιο 
τάδιο, πφρου Μουςτακλι 25, Αίκουςα ςυνεδριάςεων διοικθτικοφ ςυμβουλίου κτίριο 
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διοίκθςθσ κφρα 1 ςτισ 12:30.  Η κατάκεςθ των αρχικϊν προςφορϊν μπορεί να γίνει μζχρι τισ 
12:00 τθν ίδια θμζρα, ταχυδρομικά ι και με απευκείασ κατάκεςθ ςτο πρωτόκολλο τθσ ΑΑΗ αε 
ΟΣΑ για εγγραφι ςτο τμιμα πρωτοκόλλου και διλωςθ ϊρασ κατάκεςθσ. τθν δθμοπραςία 
κα τθρθκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν μθ διαςπορά του COVID19 (χριςθ μαςκϊν, 
αποςτάςεισ κ.λ.π)  
 
Η δθμοπραςία είναι πλειοδοτικι,  ενϊπιον τθσ αρμόδιασ  Επιτροπισ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Η 
πλειοδοςία κα ξεκινιςει με  αρχικζσ κλειςτζσ προφορζσ κατά είδοσ ςε φάκελο (διαφορετικό 
από αυτό των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ) , και με τθν δυνατότθτα  κατά ελάχιςτο δφο  
πλειοδοτικϊν προςφορϊν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που κα είναι παρόντεσ.  είδοσ (επί 
ποινι αποκλειςμοφ).  Σε περίπτωςθ παρουςίασ και κατάκεςθσ αρχικισ προςφοράσ από ζνα 
μόνο πλειοδότθ,  αυτόσ είναι υποχρεωμζνοσ να πλειοδοτιςει επιπλζον μία ακόμα φορά με 
ελάχιςτο το 5% τθν αρχικισ προςφοράσ του.   Η αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ κα γίνει ανά είδοσ 
ενϊ κάκε πλειοδότθσ κα πρζπει να πλειοδοτιςει ςε κάκε είδοσ. Η δθμοπραςία μπορεί να 
ςυνεχιςτεί και πζραν τθσ ανωτζρω οριηόμενθσ ϊρασ, εφόςον εξακολουκοφν άνευ διακοπισ οι 
προςφορζσ. Για τθ ςυνζχιςθ τθσ δθμοπραςίασ και πζραν τθσ οριηόμενθσ ϊρασ αποφαςίηει θ 
Επιτροπι Διενζργειασ, θ απόφαςθ τθσ οποίασ καταχωρείται ςτα πρακτικά.  
 
Εάν, για οποιοδιποτε λόγο, θ δθμοπραςία δεν διεξαχκεί τθν προαναφερκείςα θμερομθνία, 
τότε κα επαναλθφκεί τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα και τθν ίδια ϊρα. Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για 
λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει τοφτο προσ τθν επί τθσ δθμοπραςίασ επιτροπι, προ τθσ 
ενάρξεωσ του ςυναγωνιςμοφ, παρουςιάηοντασ και το προσ τοφτο νόμιμο πλθρεξοφςιο ζγγραφο, 
αλλιϊσ κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό.  
 
Η αρμόδια Επιτροπι παραλαμβάνει τα δικαιολογθτικά και τισ εγγυιςεισ, τα οποία κα πρζπει να 
βρίςκονται ςε κλειςτό φάκελο, ςτο εξωτερικό του οποίου κα αναγράφεται το όνομα του 
ςυμμετζχοντοσ/επωνυμία εταιρείασ, ευκρινϊσ και καταχωρεί ςτο πρακτικό διενζργειασ τθσ 
δθμοπραςίασ τουσ ενδιαφερόμενουσ κατά ςειρά προςζλευςθσ κακϊσ και τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ τουσ. Στθ   ςυνζχεια,   θ   Επιτροπι   μονογράφει   ζνα   προσ   ζνα   τα   
δικαιολογθτικά   και   ελζγχει   τθν   πλθρότθτα   των δικαιολογθτικϊν.  
 
Η τυχόν απόφαςθ τθσ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερομζνου να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία, 
επειδι δεν πλθρεί τουσ υπό τθσ παροφςασ διακθρφξεωσ προβλεπόμενουσ όρουσ, αναγράφεται 
ςτα πρακτικά.  Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι δζχεται προφορικά οικονομικζσ προςφορζσ μζχρι 
αναδείξεωσ του τελευταίου πλειοδότθ, μόνον από εκείνουσ που ζχουν υποβάλλει νομίμωσ όλα 
τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Οι  προςφορζσ των πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτα πρακτικά 
κατά ςειρά εκφωνιςεωσ μετά του ονοματεπωνφμου του πλειοδότθ. Πάςα προςφορά είναι 
δεςμευτικι δια τον εκάςτοτε πλειοδοτοφντα, θ δζςμευςθ δε αφτθ μεταφζρεται 
αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακόλουκουσ και επιβαρφνει οριςτικϊσ τον τελευταίο 
πλειοδότθ.  Πλειοδότθσ ανακθρφςςεται αυτόσ που κα προςφζρει τθν υψθλότερθ τιμι ανά είδοσ 
ενϊ θ καταχϊρθςθ των ειδϊν μπορεί να γίνει ςε διαφορετικοφσ πλειοδότεσ βάςθσ τελικισ τιμισ 
πλειοδοςίασ. 
 
Τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ ςυντάςςονται εφ' απλοφ χάρτου. Μετά τθν λιξθ τθσ 
δθμοπραςίασ, τα πρακτικά υπογράφονται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ και από τον τελευταίο 
πλειοδότθ και τον εγγυθτι αυτοφ. Αν τισ τοφτων είναι αγράμματοσ, υπογράφει αντ' αυτοφ 
ζτεροσ, βάςει ειδικοφ νομίμου πλθρεξουςίου ι δφο πρόςωπα εκ των παριςταμζνων κατά τθν 
διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ, τα οποία καλεί θ Επιτροπι θ διενεργοφςα τθν δθμοπραςία και τα 
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οποία βεβαιοφν εισ το πρακτικό τθσ δθμοπραςίασ ότι ο τελευταίοσ πλειοδότθσ ι ο εγγυθτισ 
αυτοφ διλωςαν άγνοια γραμμάτων.  
 
Μετά το πζρασ τθσ Δθμοπραςίασ, θ Επιτροπι υποβάλλει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και το 
πρακτικό διενζργειασ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, θ οποία αποφαςίηει περί τθσ 
κατακφρωςθσ ι μθ του αποτελζςματοσ τθσ Δθμοπραςίασ. Το ΔΣ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ μπορεί με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ να μθν αποδεχκεί το αποτζλεςμα αυτό, αν το κρίνει αςφμφορο και 
να μθν το κατακυρϊςει ςτον τελευταίο πλειοδότθ ι να ακυρϊςει τθ δθμοπραςία, λόγω 
παράβαςθσ του τφπου τθσ διαδικαςίασ ι για άλλο λόγο. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο πλειοδότθσ 
και οι λοιποί ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν ζχουν καμία αξίωςθ ι δικαίωμα αποηθμίωςθσ 
κατά του Διμου, λόγω μθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Δθμοπραςίασ από το κατά το νόμο 
αρμόδιο όργανο ι τθν εποπτεφουςα αρχι του.  
 
Η κοινοποίθςθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ ςτον τελευταίο πλειοδότθ γίνεται με επιδοτιριο 
ζγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα.   
 
Σιμι:  Η τιμι τθσ προςφοράσ κα δίνεται ςε ΕΤΡΩ € και πρζπει να αναγράφεται αρικμθτικϊσ πλζον ΦΠΑ.     

 
 Άρκρο 5ο 
Ελάχιςτο όριο τθσ πρϊτθσ προςφοράσ.  
Σφμφωνα με τθν από  2/2021 απόφαςθ του ΔΣ τθσ ΑΑΗ ΑΕ  και μετά από ζρευνα αγοράσ 
ορίηονται τα ελάχιςτα όρια τθσ πρϊτθσ προςφοράσ  για κάκε κατθγορία  υλικοφ προσ 
ανακφκλωςθ όπωσ φαίνεται ςτισ τεχνικζσ πλθροφορίεσ τθσ παροφςθσ (επιςυνάπτεται ςχετικό 
πίνακασ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ – ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ). Προςφορζσ μικρότερεσ του 
ποςοφ του ελάχιςτου ορίου τθσ πρϊτθσ προςφοράσ απορρίπτονται.  
 
 Άρκρο 6ο 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςε 200 € (εγγυθτικι επιςτολι). 
 
Άρκρο 7ο 
Εγγυθτισ 
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ κα 
υπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και ζτςι κακίςταται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο 
υπεφκυνοσ με αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Άρκρο 8ο 
Δικαίωμα υμμετοχισ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν εταιρίεσ ι φυςικά πρόςωπα που δραςτθριοποιοφνται νόμιμα ςτθν 
εμπορία ι/και επεξεργαςία μετάλλων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν, οι οποίοι, κατά τθν θμζρα 
και ϊρα διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, οφείλουν να κατακζςουν ςτθν αρμόδια Επιτροπι 
Διενζργειασ τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. Η ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία προχποκζτει πλιρθ 
γνϊςθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και τθν πλιρθ γνϊςθ του 
προσ εκποίθςθ υλικοφ.  
 
Άρκρο  9ο 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ  
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Ο κάκε ςυμμετζχων, κατά τθν θμζρα και ϊρα διενζργειασ  τθσ δθμοπραςίασ,  οφείλει να 
κατακζςει, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτθν αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ ςε κλειςτό φάκελο (ο 
φάκελοσ κα ςυμπεριλαμβάνει δφο διαφορετικοφσ φακζλουσ: τον φάκελο των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και τον φάκελο τθσ αρχικισ προςφοράσ ςφραγιςμζνουσ και με ζνδειξθ για το 
περιεχόμενο κάκε φακζλου), ςτο εξωτερικό του οποίου κα  αναγράφεται ο τίτλοσ τθσ 
παροφςθσ, ευκρινϊσ το όνομα του ςυμμετζχοντοσ/επωνυμία εταιρείασ. 
 
Στο φάκελο με τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται: 
1.  Αντίγραφο Άδειασ Λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ, ςε ιςχφ 
3.  Φορολογικι Ενθμερότθτα, ςε ιςχφ, για τον ςυμμετζχοντα και το εγγυθτι 
3.  Αςφαλιςτικζσ Ενθμερότθτεσ, ςε ιςχφ, από όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ αρμόδιουσ 

αςφαλιςτικοφσ φορείσ ςτουσ οποίουσ καταβάλλει ειςφορζσ ο ςυμμετζχων και ο εγγυθτισ 
5.  Δθμοτικι Ενθμερότθτα, ςε ιςχφ, από τθν Ταμειακι Υπθρεςία του Διμου Ηρακλείου, για τον 

ςυμμετζχοντα και τον εγγυθτι 
6.  Φωτοτυπία τθσ Αςτυνομικισ ταυτότθτασ: 
 i. του φυςικοφ προςϊπου  

ii. για εταιρεία: του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ  
iii.του νόμιμα εξουςιοδοτοφμενου προςϊπου 
iv.του εγγυθτι 

7.  Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 του εγγυθτι, όπου κα δθλϊνει υπεφκυνα ότι 
α)αποδζχεται τον οριςμό του ωσ εγγυθτι, β)ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και ότι 
τουσ αποδζχεται πλιρωσ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ του εγγυθτι από τισ 
αρμόδιεσ Δθμόςιεσ Αρχζσ.8. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 με τθν υπογραφι του 
νόμιμου εκπροςϊπου υπό τθν εταιρικι ςφραγίδα τθσ εταιρείασ/επιχείρθςθσ, κεωρθμζνθ 
για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, όπου κα δθλϊνει υπεφκυνα:  

i. ότι δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ 
ii. ότι  δραςτθριοποιείται   νόμιμα   ςτθ   ςυλλογι,   μεταφορά   και   γενικά   ςτθ   

διαχείριςθ   μεταλλικϊν αντικειμζνων και άλλων υλικϊν ανακφκλωςθσ, 
iii. ότι ζχει δυνατότθτα απορρόφθςθσ τθσ ποςότθτασ των προσ εκποίθςθ μεταλλικϊν 

αντικειμζνων και άλλων υλικϊν ανακφκλωςθσ, 
iv. ότι δεν τελεί ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ, αναγκαςτικι 

διαχείριςθv.ότι δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ 

vi. ότι  δεν ζχουν φανεί αςυνεπείσ ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων προσ τθν ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  ι προσ τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ του δθμόςιου 
τομζα και δεν ζχουν αποκλειςτεί από διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου και των ΟΤΑ 

vii.ότι δεν ζχουν υποβάλει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι 
πλθροφοριϊν που ηθτοφνται από τθν υπθρεςίαv 

viii. πλιρθ γνϊςθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ 
και  πλιρθ γνϊςθ του προσ εκποίθςθ υλικοφix.τα ςτοιχεία του εγγυθτι 

9.  Για εταιρεία βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΓΕΜΗ με πιςτοποιθτικό μεταβολϊν και αντίγραφα 
των αναφερόμενων ςε αυτό εγγράφων, καταςτατικϊν κλπ, από το οποίο να προκφπτει ο 
νόμιμοσ εκπρόςωπόσ τθσ 

10. Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει τοφτο προσ τθν επί τθσ 
δθμοπραςίασ επιτροπι, προ τθσ ενάρξεωσ του ςυναγωνιςμοφ, παρουςιάηοντασ και το προσ 
τοφτο νόμιμο πλθρεξοφςιο ζγγραφο, αλλιϊσ κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό 
(για εταιρείεσ: βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο καταςτατικό, 
βεβαιωμζνου του γνιςιου τθσ υπογραφισ του νόμιμου εκπροςωπουμζνου από αρμόδια 
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Αρχι ι ςυμβολαιογράφο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ).Κανείσ δεν μπορεί να 
εκπροςωπιςει ςτθν ίδια δθμοπραςία περιςςότερεσ από μία εταιρείεσ.  

11. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 200,00 € 
 

Άρκρο 10ο 
Ενςτάςεισ 

Οι επί τθσ διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ ενςτάςεισ κατατίκενται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ τθσ 
δθμοπραςίασ τθν ίδια   θμζρα   διεξαγωγισ   τθσ   δθμοπραςίασ   και   μόνο   από   εκείνουσ   που   
ςυμμετείχαν   ςτθν   δθμοπραςία  ι αποκλείςτθκαν από αυτιν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ του και για λόγουσ που ανακφπτουν κατά το αντίςτοιχο ςτάδιο, ςτθν αρμόδια για 
τθν διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ υπθρεςία.  Οι ενςτάςεισ πρωτοκολλοφνται και διαβιβάηονται 
αυκθμερόν ςτθ διενεργιςαςα τθ δθμοπραςία  Επιτροπι, θ οποία γνωμοδοτεί επ ́ αυτϊν ςτο 
πρακτικό διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ. Επί των ενςτάςεων αποφαςίηει το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  προ τθσ εγκρίςεωσ ι μθ του αποτελζςματοσ και των πρακτικϊν.  
 

Άρκρο 11ο 
Ουςιϊδεισ Όροι τθσ Δθμοπραςίασ 

Η μεταφορά των υλικϊν  κα γίνει με οχιματα και δαπάνθ του πλειοδότθ, ζπειτα από ςχετικι 
ςυνεννόθςθσ με το τμιμα λειτουργιϊν εγκατάςταςθσ του Παγκρθτίου Σταδίου.  Ο πλειοδότθσ 
υποχρεοφται να ηυγίςει με δικά του ζξοδα και ευκφνθ τα υλικά  προκειμζνου να προςδιοριςκεί 
το ακριβζσ τουσ βάροσ, παρουςία υπαλλιλου που κα οριςτεί από τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ. 
Μετά τθ ηφγιςθ κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο ηφγιςθσ υπογεγραμμζνο από τον πλειοδότθ και 
τθν επιτροπι διενζργειασ τθσ πλειοδοςίασ  που κα επιβλζπει τθ αποκομιδι και ηφγιςθ των 
υλικϊν.   Οι ανωτζρω εργαςίεσ πρζπει να είναι προςεκτικζσ ζτςι ϊςτε να μθν προκλθκοφν 
βλάβεσ ςε άλλα αντικείμενα και εγκαταςτάςεισ του Παγκρθτίου Σταδίου. Τυχόν ηθμιζσ κα 
καταλογιςτοφν ςτον πλειοδότθ που τισ προκάλεςε. Ο πλειοδότθσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε 
παράβαςθ τθσ εργατικισ, αςφαλιςτικισ ι άλλθσ ςχετικισ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν 
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ του. Ο πλειοδότθσ ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί με επιμζλεια τισ 
διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και να παίρνει όλα τα μζτρα Υγιεινισ και Αςφάλειασ που 
προβλζπει θ νομοκεςία. Ζχει τθν αποκλειςτικι αςτικι και ποινικι ευκφνθ απζναντι ςε 
οποιονδιποτε τρίτο, ςυμπεριλαμβανομζνου και του προςωπικοφ τθσ ΑΑΗ αε ΟΤΑ για 
οποιαδιποτε ηθμιά ι απαιτιςεισ που κα προζλκουν από δικζσ του ενζργειεσ ι παραλείψεισ 
οφειλόμενεσ ςε δόλο ι αμζλεια, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν απομάκρυνςθσ ι και εξ 
αφορμισ αυτϊν. 
 
Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δεν ζχει καμία ευκφνθ για πραγματικά ελαττϊματα ι ζλλειψθ ιδιοτιτων των 
εκποιοφμενων πραγμάτων. Με τθ ςυμμετοχι ςτθν δθμοπραςία τεκμαίρεται ότι ο προςφζρων 
ζχει αποκτιςει ιδία αντίλθψθ του είδουσ των εκποιοφμενων και τθσ κατάςταςθσ ςτθν οποία 
αυτά ευρίςκονται και ότι αυτά είναι τθσ τελείασ αρεςκείασ του και κατάλλθλα για ανακφκλωςθ. 
 

Άρκρο 12ο 
Δικαίωμα αποηθμίωςθσ 

Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα προσ αποηθμίωςθ από τθ μθ ζγκριςθ των 
πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από το αρμόδιο όργανο του διμου ι τθσ διοικθτικισ αρχισ που 
ζχει αντίςτοιχθ αρμοδιότθτα. 
 

Άρκρο 13ο 
φμβαςθ - Καταβολι τιμιματοσ 

ΑΔΑ: 9Λ13ΟΛΕΙ-ΔΝ9



Σελίδα 11 από 14 

 

Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθσ κοινοποιιςεωσ ς’ αυτόν 
τθσ αποφάςεωσ  περί κατακυρϊςεωσ ι εγκρίςεωσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ και προ 
τθσ ςυντάξεωσ και υπογραφισ του ςυμβολαίου, να καταβάλει ολόκλθρο το τίμθμα εισ το 
δθμοτικό ι κοινοτικό ταμείο. Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται όπωσ εντόσ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβισ, τθσ απόφαςθσ τθσ 
διοικθτικισ αρχισ περί κατακυρϊςεωσ ι εγκρίςεωσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, να 
προςζλκει μαηί με τον εγγυθτι του για τθν ςφνταξθ και υπογραφι του ςυμβολαίου, άλλωσ και θ 
κατατεκείςα εγγφθςθ καταπίπτει υπζρ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ.  
Ενεργείται δε αναπλειςτθριαςμόσ εισ βάροσ του και του εγγυθτι του, οι οποίοι ευκφνονται για 
το μεγαλφτερο τυχόν οικονομικό αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ από αυτό τθσ προθγοφμενθσ. 
Μετά το πζρασ τθσ παραπάνω προκεςμίασ των δζκα (10) θμερϊν το ςυμβόλαιο κεωρείται ότι 
καταρτίςτθκε οριςτικά. Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι τρεισ (3) εβδομάδεσ από τθν 
υπογραφι τθσ. 
 

Άρκρο 14ο 
Ευκφνθ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ 

Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δεν ευκφνεται ζναντι του αγοραςτοφ δι' οιανδιποτε εκκίνθςθ του πράγματοσ, 
υποχρεουμζνου τθσ ΑΑΗ αε ΟΤΑ εισ περίπτωςιν εκ’ νικιςεωσ, να επιςτρζψει εισ τον αγοραςτι 
το καταβλθκζν τίμθμα ατόκωσ, εισ περίπτωςιν δε μερικισ τοιαφτθσ, αναλόγου ποςοφ, 
οριηομζνου δι' αποφάςεωσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, χωρίσ να αποκλείεται θ προςφυγι εισ 
τα δικαςτιρια. 
 

Άρκρο 15ο 
Επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ 

Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται από τθν ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ εάν δεν παρουςιάςκθκε κατ' αυτιν 
πλειοδότθσ κατόπιν αποφάςεωσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου όταν: 
    
α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από το ΔΣ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  λόγω αςφμφορου του 
επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ 
β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ και ο εγγυθτισ του 
αρνοφνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ι τθ ςφμβαςθ   επίςθσ όταν μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον 
τελευταίο πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ δεν 
προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθν ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ (β) θ δθμοπραςία, επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ και 
του εγγυθτι αυτοφ, ωσ ελάχιςτον δε όριο προςφοράσ ορίηεται το επ' ονόματι τοφτου 
κατακυρωκζν ποςόν, δυνάμενο να μειωκεί με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου.  
Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του προζδρου τθσ ΑΑΗ 
ΑΕ ΟΤΑ αναφερομζνθσ ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιευομζνθσ, πζντε (5) 
τουλάχιςτον θμζρεσ  προ τθσ θμζρασ τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δε ςφμφωνα 
με τα όςα αναφζρκθκαν. Η επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται με βάςθ τθ δοκείςα 
τελευταία προςφορά κατά τθν προθγοφμενθ δθμοπραςία. 
 

Άρκρο 16ο 
Δθμοςίευςθ Διακιρυξθσ 

Η διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί με φροντίδα τθσ ΑΑΗ αε ΟΤΑ  τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν 
από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ ωσ εξισ:      

• θλεκτρονικά ςτον ιςτότοπο τθσ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ τουλάχιςτον δζκα  (10) θμζρεσ πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 
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• θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)  
• θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr)  
• ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ ςτθν οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του 

Διμου Ηρακλείου  
• ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του κτθρίου διοίκθςθσ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπφρου Μουςτακλι 

Παγκριτιο Στάδιο 
 

Άρκρο 17ο 
Πλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λαμβάνουν αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ και πλθροφορίεσ, μζχρι 
και τθν προθγοφμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 
από τθν Γραμματεία  τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ςτο Παγκριτιο Στάδιο (Σπφρου Μουςτακλι 25, Κτίριο 
Διοίκθςθσ, κφρα 1). Τα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ κα  είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, 
άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ηρακλείου ςτθν 
διεφκυνςθ www.heraklion.gr και ςτθν  ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.aahaeota.gr.  Οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν για οποιαδιποτε ςχετικι πλθροφορία κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ με το Τμιμα Γραμματείασ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ    τθλ. (+30) 2810 264565 
/ 568, e-mail: pagritio@aahaeota.gr, tsirakos@heraklion.gr . 
  

    Για τθν Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΣΑ  
 

Ο Πρόεδροσ  
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΒΑΡΔΑΒΑ  
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Ενδεικτικό Τπόδειγμα αρχικισ προςφοράσ από υποψιφιο οικονομικό φορζα για αρχικι 
προςφορά: 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 
 
 
 
 

Ημερομθνία  :   
Αρ. Πρωτ.       : 

 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ελάχιςτθ τιμι 

πλειοδοςίασ  
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ 
Ενδεικτικι φωτογραφία υλικϊν   

1 
 
Διάφορα ςίδερα  

0,12 €/Kgr 

 

 
 

 
 

 
 

 

2 Πυροςβεςτιρεσ      0,10/Kgr 

 

 
3 

Πλαςτικά κακίςματα - 
υδρορροζσ 0,10€/Kgr   
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4 
Ηλεκτρικά είδθ 
(φωτιςμοφ) 0,14 €/Kgr 

 

 

5 

Πίνακεσ κλιματιςτικϊν 
μονάδων, φίλτρα 
κλιματιςτικϊν μονάδων 
(ςυνολικά 11 τεμάχια) 

1.000 € 

 

 

 

6 
Κλιματιςτικι μονάδα 
(ςφνολο) 1.950 € 

 

 

 
 

7 
Διάφορεσ πινακίδεσ 
(ςίδερα) 0,12 €/Kgr 

 

 

8 
Μπαταρίεσ 
διαφορετικοφ τφπου 
από  UPS 

0,38 €/Kgr 
 

(χωρίσ φωτογραφία) 

     

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 
ΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 
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