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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α΄ 77/30-3-81), «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και
των όρων διενεργείας δημοπρασιών δια εκποίησιν ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και
κοινοτήτων»,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.06.2006, Τεύχος Α’) περί Κύρωσης του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας Αρχιτεκτονικής
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης,
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') περί Μεταρρύθμισης του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»],
5. Την υπ’ αριθμ. 510/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκποίηση μη
λειτουργικών φωτιστικών σωμάτων ως scrap και τον ορισμό των μελών στην επιτροπή
εκτίμησης αυτών,
6. Την με αρ. πρωτ. 58059/18-12-2019 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίσθηκε τρίτο
μέλος στην επιτροπή εκτίμησης μη λειτουργικών φωτιστικών σωμάτων που πρόκειται να
εκποιηθούν ως scrap,
7. Την με αρ. πρωτ. 87800/29-12-2020 Έκθεση εκτίμησης κινητού άχρηστου υλικού σύμφωνα
με την οποία η εκτιμώμενη αξία των υλικών είναι 7.491,45 ευρώ,
8. Την υπ’ αριθμ. 4/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση
Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και
ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81, για το έτος 2021»
(ΑΔΑ:ΩΦ9ΦΩΕΕ-ΚΧΘ)
9. την υπ’ αριθμ. 329/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν
οι όροι της Δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Φανερή, προφορική και πλειοδοτική Δημοπρασία, για την εκποίηση κινητών άχρηστων υλικών του
Δήμου, με τους εξής όρους:
‘Άρθρο 1
Περιγραφή κινητού
Τα προς εκποίηση κινητά πράγματα του Δήμου, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
AΧΡΗΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (scrap)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΒΑΡΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ

1

Φωτιστικά σώματα τύπου
ΔΕΗ S17 με τμήμα
βραχίονος

Εργοτάξιο Δήμου
–Οδός Χρ.
Μαλαπάνη

τεμάχια

6100 τεμ

1,4 kg/τεμ

8.540 kg

2

Φωτιστικά σώματα τύπου
125W-150W-250W χωρίς
βραχίονα
Φωτιστικά σώματα 400W
χωρίς βραχίονα

Εργοτάξιο Δήμου
–Οδός Χρ.
Μαλαπάνη
Εργοτάξιο Δήμου
–Οδός Χρ.
Μαλαπάνη

τεμάχια

4000 τεμ

4,1 kg/τεμ

16.400 kg

τεμάχια

2500 τεμ

6 kg/τεμ

15.000 kg

4

Μεταλλικός κάδος
χωρητικότητας 1100 lit
γαλβανισμένος

Εργοτάξιο Δήμου
–Οδός Χρ.
Μαλαπάνη

τεμάχια

100 τεμ

100 kg/τεμ

10.000 kg

5

Διάφορα μη ομοειδή
μεταλλικά υλικά όπως
πινακίδες Κ.Ο.Κ, σωλήνες
κλπ

Εργοτάξιο Δήμου
–Οδός Χρ.
Μαλαπάνη

κιλά

3 τόνοι

3 τόνοι

3 τόνοι

3

ΣΥΝΟΛΟ

49.943 kg

Άρθρο 2
Τρόπος-Τόπος διενέργειας της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ.270/81, του Ν.3463/06 και το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και θα γίνει στις 12/7/2021, ημέρα
Δευτέρα, ώρα 10.00 μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, που βρίσκεται στην οδό Αθηνών 99, Καλαμάτα.
Η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις, τα οποία
θα πρέπει να βρίσκονται σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το όνομα
του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρείας, ευκρινώς και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της
δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής τους.
Στην συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά
και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών.
Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή
δεν πληροί τους υπό της παρούσας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα
πρακτικά. Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών δέχεται προφορικά οικονομικές
προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει
νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα, εφόσον
εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την
οριζόμενη ώρα αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του
ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε
πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους
ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Πλειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει υψηλότερη τιμή.
Η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να μην αποδεχθεί το
αποτέλεσμα αυτό, αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή
να ακυρώσει τη δημοπρασία, λόγω παράβασης του τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις
περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχουν καμία
αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου, λόγω μη έγκρισης του πρακτικού της
Δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών και όχι για μέρος αυτών.
Άρθρο 3
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Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται
νόμιμα στην εμπορία ή/και επεξεργασία μετάλλων ή/και στην ανακύκλωση παλαιών μετάλλων και
τα οποία μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι οφειλέτες του Δήμου
Καλαμάτας το οποίο αποδεικνύεται με βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου
Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
διακήρυξης, καθώς και την πλήρη γνώση του προς εκποίηση υλικού.
Άρθρο 4
Εκπροσώπηση στο Διαγωνισμό
Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή Διενέργειας
Δημοπρασιών πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο
πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Άρθρο 5
Ελάχιστο όριο προσφοράς
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 7.491,45 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Η εκτιμώμενη αξία των παραπάνω υλικών είναι βάρος Χ ελάχιστη τιμή προσφοράς
ήτοι: 49.943 kg Χ 0,15€/kg = 7.491,45€

Σύνολο: 7.491,45€
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών και όχι για μέρος αυτών.

Το ακριβές βάρος του προς εκποίηση υλικού θα προσδιορισθεί με ζύγιση, κατά την διαδικασία
παραλαβής από τον πλειοδότη και με βάση το αποτέλεσμα της ζύγισης (άθροισμα kg ζυγολογίων)
θα προσδιορισθεί η τελική αξία των υλικών, την οποία θα καταβάλλει ο πλειοδότης στον Δήμο, σε
διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Προσφορές μικρότερες του
ποσού του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς απορρίπτονται.
Άρθρο 6
Πλειοδοσία
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση 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 μαζί και όχι μέρος αυτών.
Άρθρο 7
Εγγύηση Συμμετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας
Δημοπρασιών, ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ότι έγινε παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη
δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου,
Τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το
ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της
διακήρυξης, που ανέρχεται στο ποσό των 7.491,45€, ήτοι εγγυητική 749,14€.
Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί ατόκως στον τελευταίο πλειοδότη μετά την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί ατόκως στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, εντός δέκα (10)
ημερών μετά από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
.
Άρθρο 8
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Ο κάθε συμμετέχων, κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, οφείλει να καταθέσει,
επί ποινή αποκλεισμού, στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών σε κλειστό φάκελο, στο
εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία της
εταιρείας, τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014:
1. Εγγυητική επιστολή ποσού 749,14 ευρώ (1/10 Χ 7.491,45€) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.
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2. Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης, σε ισχύ.
3. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ, για τον συμμετέχοντα.
4. Ασφαλιστικές Ενημερότητες σε ισχύ, από όλους ανεξαιρέτως τους αρμόδιους ασφαλιστικούς
φορείς στους οποίους καταβάλει εισφορές ο συμμετέχων.
5. Δημοτική Ενημερότητα, σε ισχύ, η οποία θα εκδοθεί από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου
Καλαμάτας, για τον συμμετέχοντα.
6. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας:
i. του φυσικού προσώπου
ii. για εταιρεία: του νόμιμου εκπροσώπου της
ii. του νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου υπό την
εταιρική σφραγίδα της εταιρίας/επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,
όπου θα δηλώνει υπεύθυνα:
i. ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
ii. ότι δραστηριοποιείται νόμιμα στη συλλογή, μεταφορά και γενικά στη διαχείριση
μεταλλικών αντικειμένων
iii. ότι έχει δυνατότητα απορρόφησης της ποσότητας των προς εκποίηση μεταλλικών
αντικειμένων
iv. ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, διαδικασία συνδιαλλαγής, αναγκαστική
διαχείριση
v. ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας
vi. ότι δεν έχουν φανεί ασυνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων
προς το Δήμο Καλαμάτας ή προς τις λοιπές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και δεν έχουν
αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ
vii. ότι δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών
που ζητούνται από την υπηρεσία
viii. ότι έχει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης, καθώς
και πλήρη γνώση του προς εκποίηση υλικού
8. Για εταιρεία: βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ με πιστοποιητικό μεταβολών και αντίγραφα
των αναφερομένων σε αυτό εγγράφων, καταστατικών κλπ, από το οποίο να προκύπτει ο
νόμιμος εκπρόσωπό της
9. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προ της ενάρξεως
του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς
θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό (για εταιρείες: βεβαίωση εκπροσώπησης
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής
του νόμιμου εκπροσωπούμενου από αρμόδια Αρχή ή Συμβολαιογράφο, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις).
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρείες.
Άρθρο 9
Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεώνεται κατά την ημέρα της δημοπρασίας να
παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας
και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν μέχρι την
υπογραφή της σύμβασης και θα έχει στην κατοχή του τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Φορολογική ενημερότητα
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Δημοτική ενημερότητα
• Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους δέχεται
ανεπιφύλακτα
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για έναν από τους λόγους που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
Ο εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά μετά τη δημοπρασία και τη
σύμβαση μετά την έγκριση των πρακτικών από την εποπτεύουσα αρχή, μαζί με τον πλειοδότη,
χωρίς καμία αντίρρηση αφού όπως συμφωνείται η συμμετοχή του αυτή στη δημοπρασία με την
άνω ιδιότητά του ως εγγυητή δηλώνει πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων και των συμφωνητικών
της διακήρυξης και της σύμβασης που θα επακολουθήσει.
Αντικατάσταση εγγυητή δεν επιτρέπεται. Αν αρνηθεί να υπογράψει, τότε οι χρηματικές εγγυήσεις
θα καταπέσουν υπέρ του Δήμου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας του πλειοδότη
σχετικά με αυτό. Η υπογραφή έχει την έννοια ότι ο εγγυητής καθίσταται αλληλέγγυος και εις
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ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης και στερείται
του ευεργετήματος της διαιρέσεως ή διζήσεως.
Άρθρο 10
Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών
της Δημοπρασίας 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 11
Διεξαγωγή διαγωνισμού
1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη
ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δύναται να
συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι
προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η
Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά.
2. Η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να
βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του
συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, ευκρινώς, και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της
δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.
3. Στη συνέχεια η Επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα
των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει
στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα
πρακτικά.
4. Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει
νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη η
δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά
τον τελευταίο πλειοδότη.
5. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα
μέλη της Επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.
6. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής
εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.
7. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος
πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό
και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.
Άρθρο 12
Ενστάσεις
Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατατίθενται στην Επιτροπή του Π.Δ. 270/81
(Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών), μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή
της δημοπρασίας. Αν η ένσταση κατατεθεί στο δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα
διαβιβάζεται στη Επιτροπή του Π.Δ. 270/81. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με τις τυχόν
ενστάσεις, επικυρώνονται από την Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 13
Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού
1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών υποβάλει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική
Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
2. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να
ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις
περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά
αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της
δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.
3. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο
έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή
άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και
συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον
εγγυητή του πλειοδότη.
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60d57d94da3c61e40244a9fa στις 25/06/21 10:44
www.kalamata.gr

kalamata.gr

kalamata_GR



2721360700



2721360760



polites@kalamata.gr

Άρθρο 14
Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν, με
αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης κατακύρωσης - έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας,
για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του
για την υπογραφή του συμφωνητικού, την καταβολή ολόκληρου του προσφερόμενου τιμήματος
στο ταμείο του Δήμου, διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς
δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, οι
οποίοι ευθύνονται και οι δύο για το μικρότερο τυχόν αποτέλεσμα της νέας δημοπρασίας, από αυτό
της προηγούμενης.
Δεδομένου ότι, το ακριβές βάρος του προς εκποίηση υλικού θα προσδιορισθεί με ζύγιση, κατά την
διαδικασία παραλαβής από τον πλειοδότη και με βάση το αποτέλεσμα της ζύγισης (άθροισμα kg
ζυγολογίων) θα προσδιορισθεί η τελική αξία των υλικών, το υπόλοιπο τίμημα θα καταβληθεί με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας απομάκρυνσης του υλικού, μέσα στο διάστημα των τριάντα (30)
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα ημερών, η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισμένη.

Άρθρο 15
Ευθύνη Δήμου
Ο Δήμος 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 Δήμου,
σε περίπτωση εκνικήσεως, να επιστρέψει στον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως, σε
περίπτωση δε μερικής τέτοιας περίπτωσης, αναλόγου ποσού, που θα οριστεί με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή στα Δικαστήρια.
Άρθρο 16
Χώρος Εναπόθεσης
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επισκέπτονται τους χώρους εναπόθεσης των προς εκποίηση υλικών
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Άρθρο 17
Υποχρεώσεις Πλειοδότη
Ο πλειοδότης υποχρεούται να απομακρύνει τα εκποιημένα υλικά εντός τριάντα (30) ημερών από
την υπογραφή της σύμβασης με δικά του μέσα και προσωπικό. Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για
τυχόν ατύχημα που θα συμβεί κατά την απομάκρυνση των άχρηστων 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 Δήμου υπό την επίβλεψη της υπηρεσίας του Δήμου και ειδικότερα της
Επιτροπής Εκτίμησης Κινητών Άχρηστων υλικών (scrap), η οποία θα συντάξει το σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης, τα δε έξοδα ζύγισης θα βαρύνουν τον πλειοδότη.
Ο πλειοδότης είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής
νομοθεσίας σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού του. Ο πλειοδότης έχει την υποχρέωση
να τηρεί με επιμέλεια τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να παίρνει όλα τα μέτρα Υγιεινής
και Ασφάλειας που προβλέπει η νομοθεσία. Έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη
απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Δήμου
Καλαμάτας για οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις που θα προέλθουν από δικές του ενέργειες ή
παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης ή και
εξ αφορμής αυτών.
Ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει καμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων των
εκποιούμενων πραγμάτων. Με τη συμμετοχή στη δημοπρασία τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων έχει
αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους των εκποιούμενων και της κατάστασης στην οποία αυτά
ευρίσκονται και ότι αυτά είναι της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλα για ανακύκλωση.
Άρθρο 18
Επανάληψη Δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν
πλειοδότης, ήτοι:
1. Εάν ουδείς εμφανισθεί,
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2. Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών
ώστε κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική
διαδικασία.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή από το Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της
δημοπρασίας,
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται
εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ'
ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της
δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την
υπογραφή της συμβάσεως.
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και αναρτημένης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά
την προηγουμένη δημοπρασία.
Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση γίνεται απευθείας με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 19
Έγκριση Πρακτικών
Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας εναπόκειται στην Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 20
Εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους
Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη
σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασία αυτής, από τον αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε
τρίτο.
Άρθρο 21
Παράβαση όρων
Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο
έκπτωσής του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη
διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.
Άρθρο 22
Δημοσίευση
Η Διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη
διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς επίσης θα αναρτηθεί και στη
«Διαύγεια».
Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο, τουλάχιστον
δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 23
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα
Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων Διεύθυνση: Αθηνών 99, κ. Γκουλούση Αναστασία
(a.goulousi@kalamata.gr), τηλ.2721360840.
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος
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