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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου: Προκήρυξη ανάδειξης πλειοδότη για την εκποίηση του 
χαρτιού ανακύκλωσης που περισυλλέγεται από το Δήμο Λαρισαίων και ορισμός Επιτροπής για 
τη διενέργεια του διαγωνισμού με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. 
  
                                                                                                 Αριθμός Απόφασης: 42/2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το 12/2021 της Πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Θεσσαλικό Θέατρο» -ΔΗ.ΘΕ.Κ.Ε.Λ 
 
Θέμα: Προκήρυξη ανάδειξης πλειοδότη για την εκποίηση του χαρτιού ανακύκλωσης που 
περισυλλέγεται από το Δήμο Λαρισαίων και ορισμός Επιτροπής για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. 
 
Στη Λάρισα σήμερα 29 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 
11.00 π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Θεσσαλικό 
Θέατρο» του Δήμου Λαρισαίων, συνεδρίασε ύστερα από την 563/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτού 
σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

 
Παρόντες: Καλτσάς Νικόλαος, Μπεχλιβάνης Θωμάς,, Δημητρούλιας Δημήτριος, Μπάσδρα Αφεντία- 
Στυλιανή ,  Ζωή Καλαφάτη, Ιωάννης Γιαγλάρας, Γκρίμπα Αικατερίνη. 
 
Απουσίαζαν:  Οι Γούλας Παναγιώτης και Παπαδημητρίου Βασίλειος αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία διότι παραβρέθηκαν 7 μέλη από τα 9, που 

αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κ. Ψαλτούλη Απόστολο. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία διότι παραβρέθηκαν 7 μέλη από τα 9, που αποτελούν την 
απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης με θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι  Προκήρυξη ανάδειξης πλειοδότη για την 
εκποίηση του χαρτιού ανακύκλωσης που περισυλλέγεται από το Δήμο Λαρισαίων και ορισμός 
Επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας. 
  Είπε τα εξής: κ.κ. Σύμβουλοι παίρνοντας υπόψη : 

1. Την υπ’ αριθμόν 474/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Λαρισαίων «Περί 

παραχώρησης του περισυλλεγόμενου χαρτιού ανακύκλωσης του Δήμου και απόφαση 8/2002 του 

ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας περί αποδοχής εσόδων από πολτοποίηση χαρτιού ανακύκλωσης». 

2. Τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της ΔΗΘΕΚΕΛ  
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3. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης ΔΗΘΕΚΕΛ 

4. Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών  ΔΗΘΕΚΕΛ  

Η σύμβαση που έχει το θέατρο μας με τον προηγούμενο πλειοδότη «Φωτιάδου Ευθυμία» για την 

εκποίηση του χαρτιού ανακύκλωσης λήγει την 31-12-2021. Μετά τη σύμφωνη γνώμη και της 

υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου μας πρέπει να προχωρήσουμε σε νέα Προκήρυξη διάρκειας 2 

ετών που θα αρχίζει την 1-1-2022 και θα λήγει την 31-12-2023 με τους παρακάτω όρους:  

 Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκποίηση ανακυκλώσιμου χαρτιού 1.000 

τόνων περίπου ετησίως, το οποίο θα περισυλλέγεται από το Δήμο Λαρισαίων και θα 

διαχειρίζεται η Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων «Θεσσαλικό 

Θέατρο»   για χρονικό διάστημα δύο(2) ετών από την 1-1-2022 μέχρι 31-12-2023   ενδεικτικού 

προϋπολογισμού εκατό  χιλιάδων ( 100.000) Ευρώ. 

Προτείνω οι όροι της διακήρυξης για την φανερή πλειοδοτική δημοπρασία να είναι: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Άρθρο 1ο 

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της δημοπρασίας ισχύουν: 

- Η παρούσα διακήρυξη 
- Η υπ’ αριθμόν 25/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων 
- Η υπ’ αριθμόν  1/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο» 
- Η υπ’ αριθμόν 3/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο» 
- Οι υπ’αριθ.42/2021 απόφαση του ΔΣ της ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο» 
Άρθρο 2ο 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου του 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 πμ στα 

γραφεία του θεάτρου Γεωργιάδου 53 2ος όροφος ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας 

της Δημοπρασίας (η οποία θα ορισθεί στην παρούσα συνεδρίαση του ΔΣ) για την εκποίηση 

πραγμάτων της ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο». 

Άρθρο 3ο 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό 10% επί του συνόλου του 

προϋπολογισμού δηλαδή 10.000 Ευρώ. Ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της 

δημοπρασίας γίνονται δεκτά τα παρακάτω: 
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Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί 

παρακατάθεσης σε αυτό από τον επιθυμούντα να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου 

ενεργούντος για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή 

Οργανισμού κοινής ωφέλειας αναγνωρισμένων για εγγυοδοσία. Η εγγύηση συμμετοχής θα 

επιστραφεί στους αποτυχόντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Ο τελευταίος 

πλειοδότης υποχρεούται εντός δύο ημερών να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με 

άλλη Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης  ποσού τουλάχιστον  50% επί της συνολικής τελικής 

τιμής της δημοπρασίας , δηλαδή των δύο (2) ετών. 

Στη δημοπρασία δεν μπορεί να συμμετέχει επαγγελματίας ή επιχείρηση που  οφείλει  χρηματικό 

ποσό στη Δημοτική Θεατρική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων «Θεσσαλικό 

Θέατρο» από οποιαδήποτε προηγούμενη εμπορική συναλλαγή και ιδιαίτερα από την πώληση 

του χαρτιού ανακύκλωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις Εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, 

στις οποίες ο οφειλέτης συμμετέχει ως μέτοχος.   

Άρθρο 4ο 

Η δημοπρασία γίνεται για ανακυκλώσιμο χαρτί όλων των κατηγοριών με τις συνήθεις, από τον 

μέχρι σήμερα τρόπο αποκομιδής προσμίξεις, με ελάχιστη τιμή εκκίνησης 0,076 ευρώ ανά κιλό. 

Ρητά θα τηρηθεί ο όρος πως από το συνολικό βάρος του χαρτιού που θα παραδίδεται θα 

αφαιρείται 1% ποσοστό ξένων υλών και σε περίπτωση βροχής, ποσοστό υγρασίας  έως 8% 

κατά περίπτωση.  

Η τιμή πώλησης που θα προκύψει από την δημοπρασία θα είναι διαπραγματεύσιμη ανά 

τρίμηνο εξ αιτίας της διεθνώς κυμαινόμενης τιμής του χαρτιού. Στην διαπραγμάτευση θα 

συμμετέχουν ο  Πρόεδρος του θεάτρου, ο Διευθυντής Οικονομικών, 1 εκπρόσωπος της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας και ο Πλειοδότης. 

Άρθρο 5ο 

1.Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεων 

εγγυητή ο οποίος και θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως 

και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

2.Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση με τη μη έγκριση των 

πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης. 

3.Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της 

κοινοποίησης με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης του αρμοδίου οργάνου της επιχείρησης 
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περί κατακύρωσης  ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει μετά του 

εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση 

καταπίπτει υπέρ του ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο». Από  τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η 

σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα. 

4. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της 

κοινοποίησης με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης του αρμοδίου οργάνου της επιχείρησης 

περί κατακύρωσης  ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει μετά του 

εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση 

καταπίπτει υπέρ του ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο» Από  τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η 

σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα. 

5. Στην περίπτωση που η ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο» αλλάξει νομική μορφή ή τίτλο αυτό δεν 

αποφέρει καμία αλλαγή στην ομαλή έκβαση της πραγματοποίησης του συμβολαίου. Στην 

περίπτωση αυτή θα συνταχθεί η σχετική τροποποίηση που θα υπογραφεί από τους 

συμβαλλομένους χωρίς να θιγούν τα υπόλοιπα άρθρα της σύμβασης 

Άρθρο 6ο 

Η παράδοση του ανακυκλώσιμου χαρτιού θα γίνεται  από τα οχήματα συλλογής του 

ανακυκλώσιμου χαρτιού του Δήμου Λάρισας σχεδόν καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

στο χώρο που θα υποδειχθεί από τον πλειοδότη υπό τον όρο ότι η απόσταση αυτού δεν θα 

υπερβαίνει τα 30 χιλιόμετρα από την πόλη της Λάρισας.  

Όταν η παράδοση γίνεται μέχρι και τα 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης ο πλειοδότης δεν 

επιβαρύνεται με μεταφορικά έξοδα. Στην περίπτωση που η παράδοση θα γίνεται πέραν των 20 

χιλιομέτρων και μέχρι τα 30 χιλιόμετρα κατ’ ανώτατο όριο, τότε ο πλειοδότης θα επιβαρύνεται 

με 0,15 ευρώ ανά τονοχιλιόμετρο ανακυκλώσιμου χαρτιού. 

Άρθρο 7ο 

1.Η εξόφληση του τιμήματος της εκποίησης των υλικών θα γίνεται από τον πλειοδότη σε 

Τραπεζικό Λογαριασμό της ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο»    εντός των πέντε πρώτων 

εργάσιμων ημερών του κάθε μήνα.  

Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποπληρωμής η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της 

ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο»  και η επιχείρηση αποκτά το δικαίωμα να λύσει την 

υπογραφείσα σύμβαση χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση της ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο», 

το οποίο αποκτά αυτομάτως το δικαίωμα διαπραγμάτευσης  πώλησης των υλικών εκ νέου με 

οποιοδήποτε τρόπο κρίνει αυτό ή επιλέγοντας ως πλειοδότη, τον αμέσως προηγούμενο 
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πλειοδότη της δημοπρασίας της 16-12-2021 ή  διαθέτοντας μετά από σχετική διαπραγμάτευση 

το χαρτί σε άλλον ενδιαφερόμενο για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως την 31-12-2023 ή 

προβαίνοντας σε νέα προκήρυξη ανάδειξης πλειοδότη, χωρίς καμία ιδιαίτερη εκ νέου 

προειδοποίηση. 

2.Για την πώληση του ανακυκλώσιμου χαρτιού θα εκδίδονται από της ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό 

Θέατρο»  τα νομότυπα παραστατικά (δελτίο αποστολής-τιμολόγιο πώλησης) όπως αυτά 

προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.  

Άρθρο 8ο 

Ρητά συμφωνείται πως το χρονικό διάστημα των 2 ετών (1-1-2022 έως 31-12-2023) διάθεσης 

του χαρτιού ανακύκλωσης προς τον πλειοδότη ισχύει για όσο χρονικό διάστημα έχει η ΔΗΘΕΚΕΛ 

«Θεσσαλικό Θέατρο» το δικαίωμα διάθεσης του. Αν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξει ο φορέας 

διάθεσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων ή άλλου Κρατικού 

οργάνου αυτόματα παύει και η υποχρέωση της διάθεσης του χαρτιού ανακύκλωσης προς τον 

πλειοδότη για ολόκληρη τη 2ετία, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση από μέρους του για μη 

σωστή εκτέλεση των όρων του αρχικού συμφωνητικού και επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή 

καλής εκτέλεσης. 

Πριν από τη λήξη της παρούσας Σύμβασης αν για επιδημιολογικούς λόγους (Covid-19) ή για 

άλλους λόγους ανώτερης βίας δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί έγκαιρα νέα προκήρυξη 

ανάδειξης πλειοδότη μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του να παρατείνει την ισχύ 

της παρούσας Σύμβασης με όρους που από κοινού θα συμφωνηθούν με τον πλειοδότη που θα 

προκύψει από την παρούσα δημοπρασία. 

Για ότι τυχόν δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη λεπτομερειακά, αυτό διέπεται από την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια 

της Λάρισας. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης να βαρύνουν τον τελευταίο 

πλειοδότη. 

Περίληψη της παραπάνω εισήγησης να δημοσιευτεί στον τύπο όπως παρακάτω: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία  η εκποίηση του ανακυκλώσιμου χαρτιού περίπου 

1000 τόνων ετησίως,  όλων των κατηγοριών (ποιότητας) ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000 

Ευρώ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από 1-1-2022 έως 31-12-2023. 
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Η τιμή εκκίνησης είναι 0,076 ευρώ/κιλό  με την υπ’αριθ.37/2021 απόφαση  του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων 

«Θεσσαλικό Θέατρο». 

Η τιμή πώλησης που θα προκύψει από την δημοπρασία θα είναι διαπραγματεύσιμη ανά 

τρίμηνο εξ αιτίας της διεθνώς κυμαινόμενης τιμής του χαρτιού. Στην διαπραγμάτευση θα 

συμμετέχουν ο  Πρόεδρος του θεάτρου, ο Διευθυντής Οικονομικών του θεάτρου, 1 

εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και πλειοδότης.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την 

εκποίηση πραγμάτων της  Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων 

«Θεσσαλικό Θέατρο»  στα γραφεία του θεάτρου Γεωργιάδου 53 2ος όροφος την Πέμπτη 16 

Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12.πμ 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό 10% επί του συνόλου του 

προϋπολογισμού δηλαδή 10.000 Ευρώ. 

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

1.Καταστατικό εταιρείας- ΦΕΚ δημοσίευσης (όπου προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα) 

2.Εξουσιοδότηση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία από gov.gr ή συμβολαιογραφικό έγγραφο 

ή πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου. 

3.Φορολογική ενημερότητα της Εταιρείας και των Εταίρων όπου αυτό προβλέπεται ή του 

φυσικού προσώπου. 

4.Ασφαλιστική ενημερότητα Εταιρείας ή φυσικού προσώπου. 

5.Βεβαίωση περί μη πτώχευσης της Εταιρείας ή του φυσικού προσώπου. 

6. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Λαρισαίων της  εταιρίας ή του φυσικού προσώπου. 

7. Εγγυητική Επιστολή 10.000 ευρώ περί συμμετοχής στο διαγωνισμό (μετά το πέρας της 

διαδικασίας θα επιστραφεί, ο δε πλειοδότης θα την αντικαταστήσει με αντίστοιχη καλής 

εκτέλεσης). 

8. Προσωποποιημένη πληροφόρηση από TAXISNET της Εταιρίας ή του φυσικού προσώπου. 
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του θεάτρου , οδός Γεωργιάδου 53 2ος όροφος και 

στο τηλέφωνο 2410-624-086.(αρμόδιος κ. Κώστας Δημητριάδης). 

Προτείνω την Επιτροπή της διενέργειας του διαγωνισμού να αποτελούν  1 εκπρόσωπος από τη 

Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων – Χαυτίκη Ελένη με αναπληρώτρια την 

Αναστασία Ταστεμιρόγλου, ο Οικονομικός Διευθυντής του θεάτρου Δημητριάδης Κώστας με 

αναπληρωτή τον Χρήστο Καράκη και ο υπάλληλος του θεάτρου Γεωργάκης Νικόλαος με 

αναπληρωτή τον Σδράνη Γεώργιο. Στην διαδικασία της δημοπρασίας  θα συμμετέχει και νομικός 

Σύμβουλος του Θεάτρου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας να βαρύνουν τον πλειοδότη. 

Να δημοσιευθεί στις 2/12/2021 και 3-12-2021                                                                         

α) Στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

β)Στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

γ)Στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» 

Για την διενέργεια της δημοπρασίας η οποία θα είναι φανερή και πλειοδοτική προτείνω να  

διενεργηθεί από  Επιτροπή η οποία να αποτελείται από τους: 

1.Δημητριάδη Κωνσταντίνο Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Καράκη Χρήστο 

2. Χαυτίκη Ελένη με αναπληρώτρια την Αναστασία Ταστεμιρόγλου από την Υπηρεσία 

Καθαριότητας 

3. Γεωργάκη Νικόλαο μέλος με αναπληρωτή τον Σδράνη Γεώργιο.  

Οι κύριοι Σύμβουλοι αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, υπέβαλαν τα ερωτήματα τους, 

εξέφρασαν την άποψη τους και 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Να διενεργηθεί δημοπρασία ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη πλειοδότη 

για δύο χρόνια (1-1-2019 έως 31-12-2020) με τους παρακάτω όρους που θα περιλαμβάνει η 

διακήρυξη:  

Άρθρο 1ο 

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της δημοπρασίας ισχύουν: 
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- Η παρούσα διακήρυξη 
- Η υπ’ αριθμόν 25/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων 
- Η υπ’ αριθμόν  1/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο» 
- Η υπ’ αριθμόν 3/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο» 
- Οι υπ’αριθ.42/2021 απόφαση του ΔΣ της ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο» 
Άρθρο 2ο 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου του 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 πμ στα 

γραφεία του θεάτρου Γεωργιάδου 53 2ος όροφος ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας 

της Δημοπρασίας (η οποία θα ορισθεί στην παρούσα συνεδρίαση του ΔΣ) για την εκποίηση 

πραγμάτων της ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο». 

Άρθρο 3ο 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό 10% επί του συνόλου του 

προϋπολογισμού δηλαδή 10.000 Ευρώ. Ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της 

δημοπρασίας γίνονται δεκτά τα παρακάτω: 

Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί 

παρακατάθεσης σε αυτό από τον επιθυμούντα να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου 

ενεργούντος για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή 

Οργανισμού κοινής ωφέλειας αναγνωρισμένων για εγγυοδοσία. Η εγγύηση συμμετοχής θα 

επιστραφεί στους αποτυχόντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Ο τελευταίος 

πλειοδότης υποχρεούται εντός δύο ημερών να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με 

άλλη Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης  ποσού τουλάχιστον  50% επί της συνολικής τελικής 

τιμής της δημοπρασίας , δηλαδή των δύο (2) ετών. 

Στη δημοπρασία δεν μπορεί να συμμετέχει επαγγελματίας ή επιχείρηση που  οφείλει  χρηματικό 

ποσό στη Δημοτική Θεατρική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων «Θεσσαλικό 

Θέατρο» από οποιαδήποτε προηγούμενη εμπορική συναλλαγή και ιδιαίτερα από την πώληση 

του χαρτιού ανακύκλωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις Εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, 

στις οποίες ο οφειλέτης συμμετέχει ως μέτοχος.   

Άρθρο 4ο 

Η δημοπρασία γίνεται για ανακυκλώσιμο χαρτί όλων των κατηγοριών με τις συνήθεις, από τον 

μέχρι σήμερα τρόπο αποκομιδής προσμίξεις, με ελάχιστη τιμή εκκίνησης 0,076 ευρώ ανά κιλό. 

Ρητά θα τηρηθεί ο όρος πως από το συνολικό βάρος του χαρτιού που θα παραδίδεται θα 
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αφαιρείται 1% ποσοστό ξένων υλών και σε περίπτωση βροχής, ποσοστό υγρασίας  έως 8% 

κατά περίπτωση.  

Η τιμή πώλησης που θα προκύψει από την δημοπρασία θα είναι διαπραγματεύσιμη ανά 

τρίμηνο εξ αιτίας της διεθνώς κυμαινόμενης τιμής του χαρτιού. Στην διαπραγμάτευση θα 

συμμετέχουν ο  Πρόεδρος του θεάτρου, ο Διευθυντής Οικονομικών, 1 εκπρόσωπος της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας και ο Πλειοδότης. 

Άρθρο 5ο 

1.Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεων 

εγγυητή ο οποίος και θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως 

και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

2.Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση με τη μη έγκριση των 

πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης. 

3.Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της 

κοινοποίησης με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης του αρμοδίου οργάνου της επιχείρησης 

περί κατακύρωσης  ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει μετά του 

εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση 

καταπίπτει υπέρ του ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο». Από  τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η 

σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα. 

4. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της 

κοινοποίησης με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης του αρμοδίου οργάνου της επιχείρησης 

περί κατακύρωσης  ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει μετά του 

εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση 

καταπίπτει υπέρ του ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο» Από  τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η 

σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα. 

5. Στην περίπτωση που η ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο» αλλάξει νομική μορφή ή τίτλο αυτό δεν 

αποφέρει καμία αλλαγή στην ομαλή έκβαση της πραγματοποίησης του συμβολαίου. Στην 

περίπτωση αυτή θα συνταχθεί η σχετική τροποποίηση που θα υπογραφεί από τους 

συμβαλλομένους χωρίς να θιγούν τα υπόλοιπα άρθρα της σύμβασης 

Άρθρο 6ο 

Η παράδοση του ανακυκλώσιμου χαρτιού θα γίνεται  από τα οχήματα συλλογής του 

ανακυκλώσιμου χαρτιού του Δήμου Λάρισας σχεδόν καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
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στο χώρο που θα υποδειχθεί από τον πλειοδότη υπό τον όρο ότι η απόσταση αυτού δεν θα 

υπερβαίνει τα 30 χιλιόμετρα από την πόλη της Λάρισας.  

Όταν η παράδοση γίνεται μέχρι και τα 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης ο πλειοδότης δεν 

επιβαρύνεται με μεταφορικά έξοδα. Στην περίπτωση που η παράδοση θα γίνεται πέραν των 20 

χιλιομέτρων και μέχρι τα 30 χιλιόμετρα κατ’ ανώτατο όριο, τότε ο πλειοδότης θα επιβαρύνεται 

με 0,15 ευρώ ανά τονοχιλιόμετρο ανακυκλώσιμου χαρτιού. 

Άρθρο 7ο 

1.Η εξόφληση του τιμήματος της εκποίησης των υλικών θα γίνεται από τον πλειοδότη σε 

Τραπεζικό Λογαριασμό της ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο»    εντός των πέντε πρώτων 

εργάσιμων ημερών του κάθε μήνα.  

Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποπληρωμής η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της 

ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο»  και η επιχείρηση αποκτά το δικαίωμα να λύσει την 

υπογραφείσα σύμβαση χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση της ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο», 

το οποίο αποκτά αυτομάτως το δικαίωμα διαπραγμάτευσης  πώλησης των υλικών εκ νέου με 

οποιοδήποτε τρόπο κρίνει αυτό ή επιλέγοντας ως πλειοδότη, τον αμέσως προηγούμενο 

πλειοδότη της δημοπρασίας της 16-12-2021 ή  διαθέτοντας μετά από σχετική διαπραγμάτευση 

το χαρτί σε άλλον ενδιαφερόμενο για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως την 31-12-2023 ή 

προβαίνοντας σε νέα προκήρυξη ανάδειξης πλειοδότη, χωρίς καμία ιδιαίτερη εκ νέου 

προειδοποίηση. 

2.Για την πώληση του ανακυκλώσιμου χαρτιού θα εκδίδονται από της ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό 

Θέατρο»  τα νομότυπα παραστατικά (δελτίο αποστολής-τιμολόγιο πώλησης) όπως αυτά 

προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.  

Άρθρο 8ο 

Ρητά συμφωνείται πως το χρονικό διάστημα των 2 ετών (1-1-2022 έως 31-12-2023) διάθεσης 

του χαρτιού ανακύκλωσης προς τον πλειοδότη ισχύει για όσο χρονικό διάστημα έχει η ΔΗΘΕΚΕΛ 

«Θεσσαλικό Θέατρο» το δικαίωμα διάθεσης του. Αν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξει ο φορέας 

διάθεσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων ή άλλου Κρατικού 

οργάνου αυτόματα παύει και η υποχρέωση της διάθεσης του χαρτιού ανακύκλωσης προς τον 

πλειοδότη για ολόκληρη τη 2ετία, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση από μέρους του για μη 

σωστή εκτέλεση των όρων του αρχικού συμφωνητικού και επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή 

καλής εκτέλεσης. 
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Πριν από τη λήξη της παρούσας Σύμβασης αν για επιδημιολογικούς λόγους (Covid-19) ή για 

άλλους λόγους ανώτερης βίας δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί έγκαιρα νέα προκήρυξη 

ανάδειξης πλειοδότη μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του να παρατείνει την ισχύ 

της παρούσας Σύμβασης με όρους που από κοινού θα συμφωνηθούν με τον πλειοδότη που θα 

προκύψει από την παρούσα δημοπρασία. 

Για ότι τυχόν δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη λεπτομερειακά, αυτό διέπεται από την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια 

της Λάρισας. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον τελευταίο 

πλειοδότη. 

Περίληψη της παραπάνω διακήρυξης να δημοσιευτεί στον τύπο. όπως παρακάτω: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία  η εκποίηση του ανακυκλώσιμου χαρτιού περίπου 

1000 τόνων ετησίως,  όλων των κατηγοριών (ποιότητας) ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000 

Ευρώ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από 1-1-2022 έως 31-12-2023. 

Η τιμή εκκίνησης είναι 0,076 ευρώ/κιλό  με την υπ’αριθ.37/2021 απόφαση  του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων 

«Θεσσαλικό Θέατρο». 

Η τιμή πώλησης που θα προκύψει από την δημοπρασία θα είναι διαπραγματεύσιμη ανά 

τρίμηνο εξ αιτίας της διεθνώς κυμαινόμενης τιμής του χαρτιού. Στην διαπραγμάτευση θα 

συμμετέχουν ο  Πρόεδρος του θεάτρου, ο Διευθυντής Οικονομικών του θεάτρου, 1 

εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και πλειοδότης.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την 

εκποίηση πραγμάτων της  Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων 

«Θεσσαλικό Θέατρο»  στα γραφεία του θεάτρου Γεωργιάδου 53 2ος όροφος την Πέμπτη 16 

Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12.πμ 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό 10% επί του συνόλου του 

προϋπολογισμού δηλαδή 10.000 Ευρώ. 

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

1.Καταστατικό εταιρείας- ΦΕΚ δημοσίευσης (όπου προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα) 
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2.Εξουσιοδότηση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία από gov.gr ή συμβολαιογραφικό έγγραφο 

ή πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου. 

3.Φορολογική ενημερότητα της Εταιρείας και των Εταίρων όπου αυτό προβλέπεται ή του 

φυσικού προσώπου. 

4.Ασφαλιστική ενημερότητα Εταιρείας ή φυσικού προσώπου. 

5.Βεβαίωση περί μη πτώχευσης της Εταιρείας ή του φυσικού προσώπου. 

6. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Λαρισαίων της  εταιρίας ή του φυσικού προσώπου. 

7. Εγγυητική Επιστολή 10.000 ευρώ περί συμμετοχής στο διαγωνισμό (μετά το πέρας της 

διαδικασίας θα επιστραφεί, ο δε πλειοδότης θα την αντικαταστήσει με αντίστοιχη καλής 

εκτέλεσης). 

8. Προσωποποιημένη πληροφόρηση από TAXISNET της Εταιρίας ή του φυσικού προσώπου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του θεάτρου , οδός Γεωργιάδου 53 2ος όροφος και 

στο τηλέφωνο 2410-624-086.(αρμόδιος κ. Κώστας Δημητριάδης). 

Προτείνω την Επιτροπή της διενέργειας του διαγωνισμού να αποτελούν  1 εκπρόσωπος από τη 

Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων – Χαυτίκη Ελένη με αναπληρώτρια την 

Αναστασία Ταστεμιρόγλου, ο Οικονομικός Διευθυντής του θεάτρου Δημητριάδης Κώστας με 

αναπληρωτή τον Χρήστο Καράκη και ο υπάλληλος του θεάτρου Γεωργάκης Νικόλαος με 

αναπληρωτή τον Σδράνη Γεώργιο. Στην διαδικασία της δημοπρασίας  θα συμμετέχει και νομικός 

Σύμβουλος του Θεάτρου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον πλειοδότη. 

Να δημοσιευθεί στις 2/12/2021 και 3-12-2021                                                                         

α) Στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

β)Στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

γ)Στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» 
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2. Τον διαγωνισμό θα διενεργήσει Επιτροπή αποτελούμενη από τους : 

              α. Δημητριάδη Κωνσταντίνο Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Καράκη Χρήστο 

            β. Χαυτίκη Ελένη εκπρόσωπος της Υπηρεσίας καθαριότητας 

            γ. Γεωργάκη Νικόλαο μέλος με αναπληρωτή τον Ανδριανόπουλο Νικόλαο.  

        3. Να συμμετέχει ο  Νομικός Σύμβουλος του θεάτρου. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2021. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κλαλτσάς Νικόλαος                Μπάσδρα Αφεντία- Στυλιανή 

                                                   Καλαφάτη Ζωή 

                                                    Μπεχλιβάνης Θωμάς                                                      

                                                   Δημητρούλιας Δημήτριος 

                                                    Γιαγλάρας Ιωάννης    

                                                   Γκρίμπα Αικατερίνη                          
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