
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                    

20
η
   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ           

 

 

                                                                                              ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 104/2021                                                  

                                                                                        

Έγκριση πρακτικού  και επαναδημοπράτηση του 

πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά:  «εργασίες 

συλλογής και διαχείρισης βρώσιμων φυτικών ελαίων 

και λιπών (τηγανέλαιων)» με τους ίδιους όρους. 

 

 

        Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18
η
   του μηνός  ΜΑΪΟΥ     του 

έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ και ώρα 9.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς  

(τηλεφωνική)  20
η
 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνος, 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 60249/22-9-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ  και  ύστερα από την υπ’ 

αριθ. 7851/14-5-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, 

Δημάρχου Σαλαμίνος, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου. Επιδόθηκε 

στα μέλη, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/10), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρ.  77 του Ν. 4555/18. 

          Πριν την έναρξη της δια περιφοράς (τηλεφωνική) Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι 

συμμετείχαν:                                                                                      

ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ                                            ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΟΓΙΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΒΑΚΑΛΗΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                   ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΑΛΕΟΣ   ΣΥΜΕΩΝ                                                  

ΑΛΑΪΣΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                      

ΔΟΥΜΕΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                                

ΤΣΑΒΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΝΑΝΝΟΥ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 

ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ           

                                               

       Συνεχίζοντας τη Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση 

πρακτικού  και επαναδημοπράτηση του πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά:«εργασίες 

συλλογής και διαχείρισης βρώσιμων φυτικών ελαίων και λιπών (τηγανέλαιων)» με τους 

ίδιους όρους. 
 

    Κατόπιν αφού έχει ενημερώσει τα μέλη της Οικ. Επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα, 

καταθέτει  το από 7-5-2021 πρακτικό Διεξαγωγής Πλειοδοτικού  Διαγωνισμού που έχει ως εξής: 

 

     Ο διαγωνισμός διεξήχθη   σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 199 & 201 του Ν. 
3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 
Π.Δ. «περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών 
δι' εκποίηση ή μίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» και την με Α.Π. 040001/17-
02-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006,  

  Ο Πρόεδρος την 11.15 π.μ. ώρα κήρυξε τη λήξη του χρόνου της διαδικασίας παραλαβής των 

φακέλων προσφορών και κατόπιν επικοινώνησε με την υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, για 

να διαπιστωθεί αν πρωτοκολλήθηκε άλλη προσφορά, προκειμένου να παραλάβει όσους 



φακέλους προσφορών τυχόν είχαν κατατεθεί έως εκείνη τη χρονική στιγμή στο Πρωτόκολλο της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 Όπως διαπιστώθηκε εκ των ανωτέρω καμία προσφορά δεν υποβλήθηκε για το 

συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

       Επομένως ο διαγωνισμός προέβη άγονος  και η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίσει                              

με νέα απόφασή της, για την επαναδημοπράτηση του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους. 

 

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικ. Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

   Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις ισχύουσες διατάξεις, 

                                           

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 

Με ψήφους 6 υπέρ, 

 

1.- Εγκρίνει το από 7-5-2021 πρακτικό Διεξαγωγής Πλειοδοτικού  Διαγωνισμού που αφορά: 

«Εργασίες συλλογής και διαχείρισης βρώσιμων φυτικών ελαίων και λιπών (τηγανέλαιων)» 

και  
 

2.- Επαναδημοπρατεί το διαγωνισμό με τους ίδιους τους όρους  οι οποίοι  έχουν ως εξής: 

  

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας  έχοντας υπόψη: 

 
    τις διατάξεις των άρθρων 199 & 201 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 Π.Δ. «περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και 
των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίηση ή μίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» 
και την με Α.Π. 040001/17-02-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006,  

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου αγοράς χρησιμοποιημένων 
μαγειρικών ελαίων και λιπών. 

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα σε περίπτωση μεταγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου να 
αναστείλει ή να διακόψει την σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 
Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής με προφορικές πλειοδοτικές προσφορές 
και με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς αυτή που καθορίζει το άρθρο 6 της παρούσης 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στα γραφεία της Οικονομικής Επιτροπής 
οδός Λ. Καραμανλή & Αμμοχώστου1, δεύτερος όροφος  

την 11η -6- 2021 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00 μ. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Η δημοπρασία αφορά στην εκποίηση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και λιπών που συλλέγει ο 
Δήμος Σαλαμίνας στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. 

Ο πλειοδοτών θα τοποθετήσει κάδους συλλογής μαγειρικών ελαίων και λιπών και θα παραλαμβάνει με 
δικά του μέσα τις εκποιούμενες ποσότητες από τα κάτωθι σημεία: 
Α) Δημόσια Σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) που ανήκουν στο Δήμο Σαλαμίνας. 
Β) Κοινότητες Αμπελακίων, Σεληνίων, Αιαντείου, Σαλαμίνας 
Γ) Δημαρχείο 
Δ) Πράσινα Σημεία 



Η παραλαβή θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Αναδόχου (e-mail), από την 
αρμόδια επιτροπή που έχει ορισθεί από το Δήμο Σαλαμίνας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28/24-02-2021 
Α.Δ.Σ Δήμου.  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Για να γίνει όποιος επιθυμεί δεκτός στη δημοπρασία πρέπει : 
• Να μην οφείλει στο Δήμο, προσκομίζοντας για τον λόγο αυτό βεβαίωση περί μη οφειλής από 
τη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου. 
• Να προσκομίσει πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού (φορολογική ενημερότητα). 
• Να προσκομίσει πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ασφαλιστική ενημερότητα). 
• Να προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθέσεως του Τ.Π. & Δ. ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ποσού ίσου με το 2% της υπολογισμένης συμβατικής 
εκποιούμενης ποσότητας. Υπολογίζεται να είναι: 

1.000 It Χ 0,35€ =350€ 
Η ελάχιστη τιμή της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των 50€. 

• Να προσκομίσει Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι: 
               1) δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση,  
              2) δεν έχει κατατεθεί αίτηση στο Πρωτοδικείο να κηρυχθεί σε πτώχευση. 
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια 
Αρχή ότι δεν τελεί σε εκκαθάριση ή παύση των εργασιών. 
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια 
Αρχή ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που να αφορά επαγγελματικό παράπτωμα. 
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου του φυσικού 
προσώπου ή των εκπροσώπων των νομικών προσώπων, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 
• Να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
από Δημόσια Αρχή για την δυνατότητα απορρόφησης της συνολικής ποσότητας των 
χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και λιπών. 
• Να διαθέτει Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ή όμορων Διοικήσεων (άρθρο 8, παράγραφος 1 της ΚΥΑ 
Η.Π.50910/2727/2003) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα και με τον κωδικό 
αποβλήτων για τον οποίο η επιχείρηση θα συμμετέχει στη Δημοπρασία ή και Άδεια προσωρινής 
αποθήκευσης ή/και μεταφόρτωσης ή/και αξιοποίησης ή/και διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων, για 
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα και με τον κωδικό αποβλήτων για τον οποίο η 
επιχείρηση θα συμμετέχει στη Δημοπρασία. 
• Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο 
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
υπεύθυνος μετά του πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 
Αξιόχρεοι εγγυητές χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της Επιτροπής, 
ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας που επιδεικνύουν στην Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί τίτλους 
ιδιοκτησίας που συνοδεύονται με πρόσφατα πιστοποιητικά α) μεταγραφής, β) ιδιοκτησίας, γ)βαρών, δ) 
διεκδικήσεων. 
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια 
Αρχή του αξιόχρεου εγγυητή ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους 
αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Ο Πλειοδότης εάν διαθέτει μόνο Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, 
υποχρεούται να παράσχει στο Δήμο πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής από αδειοδοτημένη 
επιχείρηση αξιοποίησης αποβλήτων για το σύνολο των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και 
λιπών που παραλαμβάνει. 
Το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της Άδειας 
αξιοποίησης αποβλήτων της επιχείρησης-αποδέκτη. 



ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς των εκποιούμενων μαγειρικών ελαίων και λιπών ορίζεται το ποσό 
των σαράντα λεπτών του € (0,40) ανά κιλό μαγειρικών ελαίων και λιπών. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στα εκποιούμενα μαγειρικά έλαια και λίπη, καταβάλλεται 
υποχρεωτικά εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα στο Ταμείο του Δήμου για την ποσότητα 
εκποίησης του προηγούμενου μήνα με την κατάθεση των νομίμων παραστατικών (ζυγολόγια, δελτία 
παραλαβής κ.λ.π.) που αποδεικνύουν την εκποιούμενη ποσότητα και δεν επιτρέπεται για την απόδειξη 
της καταβολής κανένα άλλο αποδεικτικό μέσο, ούτε αυτός ακόμα ο όρκος. Το ποσό θα πιστωθεί στον 
Κ.Α. 1122.001 προϋπολογισμού έτους  2021 (εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων). 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Η εγγύηση για την συμμετοχή ορίζεται σε 2% επί της εκποιούμενης αξίας όπως αναλύεται στο άρθρο 4 
της παρούσης. Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη 
καλής εκτέλεσης ποσού ίσου σε ποσοστό 5% επί του επιτευχθησόμενου και συμβατικού ποσού επί της 
προϋπολογιζόμενης συνολικής ποσότητας. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια 
της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος, και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, δύναται δε να συνεχίζεται και πέραν της ώρας που ορίζει 
η διακήρυξη, εφ' όσον εξακολουθούν, άνευ διακοπής, οι προσφορές. Περί της συνέχισης της 
δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η οικεία επιτροπή, απόφαση της οποίας 
καταχωρείται στα πρακτικά. 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του 
ονοματεπωνύμου του πλειοδότου. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, 
η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει 
οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται: 1) εάν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης, 2) με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, όταν α) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης 
αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά και β) όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της 
εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει 
εμπρόθεσμα για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 
Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής και η 
δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και εγγυητού αυτού, ως ελάχιστον 
δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι αυτού κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη υπό του Δημάρχου με τους 
ίδιους όρους της πρώτης διακήρυξης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας της 
δημοπρασίας. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

 

Η κατακύρωση της εκποίησης γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία κοινοποιείται 
εντός πενθημέρου στον πλειοδοτούντα που υποχρεούται εντός 10 (δέκα) ημερών, κατόπιν 
ειδοποιήσεως, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς και χωρίς ζημία την σύμβαση και στην περίπτωση αυτή 
ο αγοραστής ειδοποιείται πριν από 3 (τρεις) μήνες εγγράφως. 



ΑΡΘΡΟ 14ο 
Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει για τρία (3) έτη αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής της, με 
δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους με τους ίδιους όρους αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνήσουν από κοινού και κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Τα έξοδα της δημοσίευσης στις εφημερίδες της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης 
βαρύνουν τον πλειοδοτούντα.  

Μειοψήφησαν οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Τσαβαρής Ιωάννης, Γκίνης Στυλιανός και Νάννου-

Παπαθανασίου Ισιδώρα  που δήλωσαν παρών. 

 

 Έτσι συντάχθηκε και υπογράφτηκε: 

 

                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ       ΚΟΓΙΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

        ΓΑΛΕΟΣ   ΣΥΜΕΩΝ   

                                                ΑΛΑΪΣΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       

ΒΑΚΑΛΗΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ                       

ΔΟΥΜΕΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

ΤΣΑΒΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΝΑΝΝΟΥ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 

ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ     

                                                                           

                                                                    Α κ ρ ι β έ ς    Α ν τ ί γ ρ α φ ο 

                                                                             Σαλαμίνα 19-5-2021 

                                                                           ο Δήμαρχος   Σαλαμίνας  

 

 

                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ      


