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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/08 άρθ. 103, 186 199 και άρθρο 72 του 
Ν.3852/10 ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύχος Α 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 

3. Το από 28313/27-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Εκποίησης 
Κινητών Άχρηστων Υλικών σύµφωνα µε το οποίο η αξία τους 
εκτιµήθηκε στο ποσό των 3.115 € πλέον ΦΠΑ. 

4. Την υπ’ αριθµ. 277/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την εκποίηση των Κινητών Άχρηστων Υλικών του ∆ήµου. 

5. Την υπ’ αριθµ. 318/17 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 
οποία καθορίστηκαν οι όροι της ∆ηµοπρασίας 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Φανερή και προφορική πλειοδοτική ∆ηµοπρασία για την εκποίηση κινητών 
άχρηστων υλικών του ∆ήµου ως παρακάτω: 

 
  Α. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΒΑΡΟΣ (kg) 
Α1 Φωτιστικά σώµατα 100 700 
Α2 Πίνακες σήµανσης 100 300 
Α3 ∆ιαφηµιστικές πινακίδες επιγραφής 6 300 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.300 
 

  Β. ΣΙ∆ΕΡΟ 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΑΤ’ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΒΑΡΟΣ (kg) 

Β1 Μεταλλικοί βραχίονες φωτισµού 100 3.000 
Β2 Πλαίσιο βαγονιού τρένου 1 2.000 
Β3 Μεταλλικοί κάδοι απορριµµάτων 1m3 150 10.500 
Β4 Ανοιχτός κατεστραµµένος µεταλλικός κάδος 

8m3 γεµάτος µε διάφορα σιδηρούχα υλικά 
1 500 

Β5 Γερανός µε αρπάγη 1 500 
Β6 Κατεστραµµένα όργανα παιδικών χαρών, 

σχάρες, σωληνώσεις κλπ 
100 2.000 

Β7 ∆ιάφορα 50 1.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 19.500 
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Η δηµοπρασία θα γίνει µε τους εξής όρους: 
 

Άρθρο 1 
Τρόπος – Τόπος διενέργειας 

Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆.270/81, του Ν.3463/08 και το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και θα γίνει στις 26/07/2017, ηµέρα 
Τετάρτη, ώρα 13:00 µεσηµβρινή, ενώπιον της οικονοµικής επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµαρχιακού καταστήµατος Καλαµάτας, Αθηνών 99. Οι προσφορές των πλειοδοτών θα 
αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών, αλουµίνιο και σίδηρο µαζί και όχι µέρος 
αυτών. 

 
Άρθρο 2 

∆ικαίωµα Συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείµενο 
δραστηριότητας την ανακύκλωση παλαιών µετάλλων και οχηµάτων και σχετική άδεια συλλογής και 
µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. 

 
Άρθρο 3 

Ελάχιστο όριο προσφοράς 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 3.315 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  
α) Αλουµίνιο, 1.300kg X 0,30€/kg = 390 € 
β) Σίδερο, 19.500kg X 0,15€/kg € = 2.925 € 
    Σύνολο: 3.315€ 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών, αλουµίνιο και σίδηρο µαζί και όχι µέρος 
αυτών. 

 
Άρθρο 4 

Εγγύηση Συµµετοχής 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση 
γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ότι έγινε 
παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία, ποσού ίσου προς 
το ένα δέκατο (1/10) της εκτιµώµενης αξίας του προς εκποίηση υλικού που ανέρχεται στο ποσό των 
3.315 € ήτοι εγγυητική 331,5 €. 

 
Άρθρο 5 

Εκπροσώπηση στο ∆ιαγωνισµό 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δηµοπρασίας 
προ της έναρξης του συναγωνισµού και να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόµιµο πληρεξούσιο. 

 
Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις Πλειοδότη 
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. Το ελάχιστο όριο κάθε επόµενης προσφοράς ορίζεται τουλάχιστον σε εκατό (100) ευρώ. 
Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των υλικών, για αλουµίνιο και σίδηρο µαζί και όχι µέρος αυτών. 
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Άρθρο 7 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
• Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, εφ’ όσον ο διαγωνιζόµενος συµµετέχει στον διαγωνισµό 

µε εκπρόσωπο. 
• Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών διατάξεων που αφορούν 

την παρούσα δηµοπρασία, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 
• Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στη δηµοπρασία. 
• Άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (αρ. 8 ΚΥΑ 50910/2727/ΦΕΚ 

1909/Β22/12/2003) 
• Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο µε τον Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆). 
• Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου περί του ότι δεν είναι οφειλέτης του ∆ήµου από 

οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση οφειλής, βεβαίωση ότι έχει υπαχθεί σε ρύθµιση. 
 
Τα δικαιολογητικά τα οποία θα είναι πρωτότυπα, θα τοποθετηθούν σε σφραγισµένο φάκελο όπου 
εξωτερικά θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος. Επίσης στο φάκελο θα αναγράφονται 
τα παρακάτω: 

 
     ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας 
Για τον πλειοδοτικό διαγωνισµό Εκποίησης Κινητού Άχρηστου Υλικού 

 
Άρθρο 8 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της 
∆ηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο ή λόγω ακύρωσης των πρακτικών από την εποπτεύουσα αρχή. 
Επίσης τυχόν παρατυπία της δηµοπρασίας δεν παράγει δικαιώµατα υπέρ του πλειοδότη ή των άλλων 
συµµετεχόντων σε αυτή. 
 

Άρθρο 9 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της 
απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την 
σύνταξη και υπογραφή του συµβολαίου, την καταβολή ολόκληρου του προσφερόµενου τιµήµατος 
στο ταµείο του ∆ήµου και την παράδοση του προς εκποίηση υλικού, διαφορετικά η εγγύηση που 
κατέθεσε καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός 
σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και θα ευθύνονται και οι δύο για τη µικρότερη διαφορά του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την εποπτεύουσα αρχή. Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο τίµηµα 
θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποµάκρυνσης του υλικού. Από τη λήξη της 
προθεσµίας που αναφέρεται παραπάνω, η σύµβαση θεωρείται οριστικά καταρτισµένη. 

 
Άρθρο 10 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οιαδήποτε εκνίκηση του πράγµατος, ούτε για την 
γενική κατάσταση αυτού, και για τις επ’ αυτού υφιστάµενες δουλείες, υποχρεωµένου του ∆ήµου σε 
περίπτωση µερικής τέτοιας, αναλόγου ποσού, που θα οριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή στα ∆ικαστήρια. 

 
Άρθρο 11 

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να επισκέπτονται τους χώρους εναπόθεσης των προς εκποίηση υλικών 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
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Άρθρο 12 
Ο πλειοδότης υποχρεούται να αποµακρύνει τα εκποιηµένα υλικά εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης µε δικά του µέσα και προσωπικό. Ο ∆ήµος ουδεµία ευθύνη φέρει για 
τυχόν ατύχηµα που θα συµβεί κατά την αποµάκρυνση των αχρήστων υλικών, ως επίσης και για 
τυχόν κλοπή τους πριν την αποµάκρυνση. Το πραγµατικό βάρος των εκποιούµενων υλικών θα 
βεβαιωθεί µε βάση τα ζυγολόγια που θα λαµβάνονται για κάθε φορτίο που θα αποµακρύνεται από 
τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου υπό την επίβλεψη της υπηρεσίας του ∆ήµου και τη σύνταξη σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής-παράδοσης, τα δε έξοδα ζύγισης θα βαρύνουν τον πλειοδότη. 

 
Άρθρο 13 

Επανάληψη της ∆ηµοπρασίας 
Η ∆ηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν 
πλειοδότης. 
Η ∆ηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού συµβουλίου όταν: 
Α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του 
επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας. 
Β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα 
πρακτικά. 
Στην περίπτωση (Β) η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως 
ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάµενο να 
µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου 
αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν 
την ηµέρα διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. 
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 
προηγούµενη διαδικασία. 

 
Άρθρο 14 

Η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας εναπόκειται στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

 
Άρθρο 15 

∆ηµοσίευση 
Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µε τη φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες 
πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου καθώς επίσης θα 
αναρτηθεί και στη «∆ιαύγεια». 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 


