
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

της φανερής- προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
ελαίων και μεταχειρισμένων συσσωρευτών 

 
Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε φανερή
τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’
(ΑΔΑ Ψ3ΣΚΩΡ6-Γ9Ξ) σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  για 
την εκποίηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) και μεταχειρισμένων συσσωρευτών 
οχημάτων/μηχανημάτων έργου»  
 
Η δημοπρασία θα είναι φανερή –προφορική
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ/τος 270/81 «Περί διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» , τις 
διατάξεις του Ν 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική μ’ 
Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 
(άρθρο 2 παρ.1 ΠΔ 270/81). 
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές, ενώ για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της 
οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή ,
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά
 
Σύμφωνα με την από 13-10-2022 Έκθεση της Επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση απόβλητων 
λιπαντικών ελαίων και χρησιμοποιημένων συσσωρευτών του Δήμου Εορδαίας, ως τιμή εκκίνησης 
ορίζεται:  
Α. Για τα χρησιμοποιημένα ΑΛΕ το ποσό των 0,05 
Β. Για τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές το ποσό των 0,60 
 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 
2. Αντίγραφο άδειας συλλογής – μεταφο
3. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου εν ισχύ με ασφαλιστική εταιρεία, για ασφάλιση αστικής & 

περιβαλλοντικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος 
στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς. 

4. Πρόσφατη βεβαίωση συνεργασίας με το αντίστοιχο ενεργό συλλογικό σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων.  

5. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντος φυσικού προσώπου ή του 
νομίμου εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία) που να αναγρά
- έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και 
ανεπιφύλακτα.  

Πτολεμαΐδα, 
Α.Π.: οίκ. 

 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση απόβλητων λιπαντικών 

ελαίων και μεταχειρισμένων συσσωρευτών οχημάτων/μηχανημάτων έργου
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε φανερή-προφορική- πλειοδοτική δημοπρασία και σύμφωνα με 
τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 319/2022 

κτέλεση της ανωτέρω σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  για 
την εκποίηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) και μεταχειρισμένων συσσωρευτών 

προφορική- πλειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ/τος 270/81 «Περί διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» , τις 
διατάξεις του Ν 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική μ’ αυτά διάταξη και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 30η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη 

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές, ενώ για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της 
οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , όπως αυτή ορίσθηκε με τις 232/2019 & 79/2020 ΑΔΣ
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά 

2022 Έκθεση της Επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση απόβλητων 
λιπαντικών ελαίων και χρησιμοποιημένων συσσωρευτών του Δήμου Εορδαίας, ως τιμή εκκίνησης 

Α. Για τα χρησιμοποιημένα ΑΛΕ το ποσό των 0,05 €/κιλό.  
χρησιμοποιημένους συσσωρευτές το ποσό των 0,60 €/κιλό.  

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα 

Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.  
μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων. 

Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου εν ισχύ με ασφαλιστική εταιρεία, για ασφάλιση αστικής & 
περιβαλλοντικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος 
στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς.  

ρόσφατη βεβαίωση συνεργασίας με το αντίστοιχο ενεργό συλλογικό σύστημα εναλλακτικής 

Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντος φυσικού προσώπου ή του 
νομίμου εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία) που να αναγράφει ότι:  

έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και 

Πτολεμαΐδα, 20-1-2023 
Α.Π.: οίκ. 1645 

 

 

εκποίηση απόβλητων λιπαντικών 
οχημάτων/μηχανημάτων έργου 

πλειοδοτική δημοπρασία και σύμφωνα με 
319/2022 απόφασή της, 

κτέλεση της ανωτέρω σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  για 
την εκποίηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) και μεταχειρισμένων συσσωρευτών 

του Ν.3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ/τος 270/81 «Περί διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» , τις 

αυτά διάταξη και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό 
 και ώρα 10:00 

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές, ενώ για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της 

σθηκε με τις 232/2019 & 79/2020 ΑΔΣ, η 

2022 Έκθεση της Επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση απόβλητων 
λιπαντικών ελαίων και χρησιμοποιημένων συσσωρευτών του Δήμου Εορδαίας, ως τιμή εκκίνησης 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα 

Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου εν ισχύ με ασφαλιστική εταιρεία, για ασφάλιση αστικής & 
περιβαλλοντικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος 

ρόσφατη βεβαίωση συνεργασίας με το αντίστοιχο ενεργό συλλογικό σύστημα εναλλακτικής 

Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντος φυσικού προσώπου ή του 

έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και 

ΑΔΑ: Ψ6ΡΟΩΡ6-Ο6Π



  
Σελίδα 2 

 
  

- δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 
να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.  
- δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται με την 
παρούσα.  
Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), χωρίς να απαιτείται η 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση. Η ως άνω δήλωση, 
ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία με την υποβολή 
της προσφοράς ή της αιτήσεως συμμετοχής τις οποίες συνοδεύει.  

6. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
διαδικασία συνδιαλλαγής, αναγκαστική διαχείριση.  

7. Εάν πρόκειται για εταιρεία, βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ με πιστοποιητικό μεταβολών και αντίγραφα 
των αναφερόμενων σε αυτό εγγράφων, καταστατικών κ.λπ.. από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος 
εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.  

8. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με το νόμιμο εκπρόσωπο βάσει 
καταστατικού αλλά με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση 
εκπροσώπησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό, βεβαιωμένου του γνήσιου της 
υπογραφής του εκπροσωπουμένου από όποια αρχή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

9. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.  
10. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.  
11. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Εορδαίας.  
12. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού ίσου με το 10% της αξίας της  

Ενδεικτικής προϋπολογισμένης εκποιούμενης ποσότητας ήτοι:  
Α) Για τα ΑΛΕ: 6.000κιλά Χ 0,05€/κιλό =300 Χ 10%= 30€.  

          Β) Για τους συσσωρευτές: 2.350κιλά Χ 0,60€/κιλό =1.410 Χ 10%= 141€.  
 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας  
 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δήμου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από 
τη διενέργεια της δημοπρασίας:  
α. στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου και της Κοινότητας Περδίκκα  
β. στο διαδίκτυο – πρόγραμμα Διαύγεια  
γ. στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας (www.eordaia.gov.gr)  
 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Συντήρησης και Διαχείρισης 
Οχημάτων του Δήμου. Καφαντάρης Ηλίας τηλ. 2463027974 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ 

ΑΔΑ: Ψ6ΡΟΩΡ6-Ο6Π
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