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2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΕΚΠΟΙΗΗ ΤΜΜΕΚΣΩΝ 
ΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

                               
                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ              
      
    Ζχοντασ υπ' όψη: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ 87/2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ 
Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ». 

2. Σισ διατάξεισ του άρθρου 192 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Αϋ114/2006). 
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Αϋ 77/1981). 
4. Σην αριθ. 592/2019  Α.Δ. για την ζγκριςη   εκποίηςησ    κινητϊν πραγμάτων και 
ςυγκεκριμζνα ςιδηρϊν αντικειμζνων που βρίςκονται ςτο εργοτάξιο του Δήμου  
5. Σην αριθ. 79/2020 Α.Ο.Ε για τον καθοριςμό των όρων τησ δημοπραςίασ. 
6. Σην αριθ.463/2019 Α.Δ. για την ςυγκρότηςη τησ επιτροπήσ διενζργειασ δημοπραςιϊν 
εκποίηςησ, εκμίςθωςησ και μίςθωςησ πραγμάτων. 
7. Σην από 31.01.2020 ζκθεςη τησ επιτροπήσ εκτίμηςησ  
                  
                                     Δ ι α κ η ρ φ ς ς ε ι  ό τ ι : 
  

 Εκτίθεται σε δεύτερη φανερή πλειοδοτική φανερή και προφορική 

δημοπρασία την Πέμπτη   23.7.2020 και ώρα 10.00 μέχρι 11.00  στο Ισόγειο  του 

κεντρικού Δημαρχείου   κατά τις διατάξεις του Π.Δ.270/81,   

ΑΡΘΡΟ 1ο Περιγραφή εκποιούμενου αντικειμένου 

Εκποιούμενο  αντικείμενο  είναι  σύμμεικτα μεταλλικά αντικείμενα τα οποία 

αποτελούν ρύπους και βρίσκονται συγκεντρωμένα  στο εργοτάξιο του Δήμου  

(Κωνσταντινουπόλεως 6)  σε επιφάνεια 671,83 τ.μ. και είναι κατ΄ εκτίμηση  βάρους   

198.374,60 Kgr       

ΑΡΘΡΟ 2ο Σρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική σε ημέρα και ώρα που 

θα καθοριστεί με Διακήρυξη του Δημάρχου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

Δημοπρασιών 

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη 

ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της 

δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας 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.  Κάθε  προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε 

πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο 

στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος 

πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 

δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας 

και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για 

δικό του λογαριασμό. Τυχόν απόφαση της επιτροπής δημοπρασίας περί 

αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν 

πληροί τους προβλεπόμενους από την διακήρυξη  όρους, αναγράφεται στα 

πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 

 ΑΡΘΡΟ 3ο  Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο. Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα 

παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 

Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες ή Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή 

τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από 

μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς την 

επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας 

και το σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για 

δικό του λογαριασμό 

ΑΡΘΡΟ 4ο Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται (τιμή εκκίνησης)  καθορίζεται 

στα  0,1€/kgr το εκτιμώμενο βάρος είναι 198.374,60 Kgr  και το συνολικό αρχικό 

τίμημα είναι 19.837€ . Ως πλειοδοτική κρίνεται η υψηλότερη τιμή/ανά κιλό 

Ο τελευταίος πλειοδότης μετά την τελευταία του προσφορά θα κάνει ανάλυση 

της αυτής με την τιμή κιλού του εκποιούμενου είδους, δηλαδή: 198.374,60 κιλά X 

τιμή κιλού = τιμή προσφοράς 

Το τελικό βάρος του εκποιούμενου αντικειμένου θα καταγραφεί από επίσημα 

ζυγολόγια με πρωτόκολλα ζύγισης, με ευθύνη και δαπάνες του πλειοδότη 

αναδόχου και παρουσία του υπαλλήλου του Δήμου που θα ορισθεί από την 

Διεύθυνση Καθαριότητας   Ανακύκλωσης Έργων   και   Πρασίνου  οπότε και θα 

υπολογισθεί το τελικό ποσόν που οφείλει να αποδώσει ο πλειοδότης στο δήμο, 

σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή €/kgr βάρους και το ολικό βάρος του 

αντικειμένου (γινόμενο τιμής μονάδος επί ολικό βάρος).  

ΑΡΘΡΟ 5ο  Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή 

διενέργειας της δημοπρασίας :  

1) εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το 1/10 του οριζομένου ελαχίστου ορίου 

πρώτης προσφοράς *γραμμάτιο σύστασης παρακαταθηκών του Τ.Π. & Δ. ή 



εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.& Δ. για 

παρακατάθεση σ’ αυτό+, ποσού 1.984,00 € *ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 

19.837,00 € Χ10%=1.984,00 €+ . 

2) Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν οφείλει από οποιαδήποτε 

αιτία προς τον Δήμο 

3) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1589/86 ότι:  

α. Γνωρίζει την  κατάσταση του προς εκποίηση  υλικού καθώς και ιδιαιτεροτήτων 

που παρουσιάζει η μεταφορά του  κατόπιν επίσκεψης του χώρου   όπου βρίσκεται   

και  έλαβε γνώση  του εκποιούμενου αντικειμένου όπως περιγράφεται στην  

592/2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ιωαννιτών    

β. Αναλαμβάνει πλήρως την αποσυναρμολόγηση, κοπή και μεταφορά του 

αντικειμένου, με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του και δαπάνες του και 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της τεχνικής της επιστήμης και των 

ισχυόντων διατάξεων του Κ.Ο.Κ. , των κανόνων ασφαλείας και κάθε συναφούς 

διάταξης.  

γ. Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα  

Σε περίπτωση μη προσκόμισης της ανωτέρω δήλωσης κατά τη διάρκεια της 

δημοπρασίας, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται της δημοπρασίας 

Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες μετά την 

κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός της εγγυητικής του τελευταίου πλειοδότη, η 

οποία θα του επιστραφεί μετά την υπογραφή της σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγυητής  

Ο τελευταίος πλειοδότης, υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο 

οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καθίσταται 

αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετ’ αυτού για την εκπλήρωση των 

όρων της σύμβασης.  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την 

ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να 

αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με  εγγυητική  επιστολή  καλής 

εκτέλεσης  αναγνωρισμένης Τράπεζας, που να εγγυάται   την έγκαιρη καταβολή 

σε δόσεις του  υπόλοιπου 80% του τιμήματος επί τη συνολική εκτιμητέα αξία όπως 

διαμορφώθηκε από τη δημοπρασία. Η Εγγυητική αυτή επιστρέφεται αμέσως μετά 

την ολοκλήρωση της παραλαβής του συνόλου των εκποιούμενων αντικειμένων 

βεβαιουμένου τούτου αρμοδίως από τον επιβλέποντα υπάλληλο της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας  και μετά την κατάθεση από τον πλειοδότη ανάδοχο στο ταμείο 

του Δήμου του τελικού ποσού που προκύπτει μετά τη ζύγιση των εκποιούμενων 

αντικειμένων (πρωτόκολλα ζύγισης). 

ΑΡΘΡΟ 7ο Ευθύνη Δήμου 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τη 

μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την διαδικασία της 

δημοπρασίας καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης 



της διαδικασίας κατά την απόλυτη και διακριτική του ευχέρεια η να την 

επαναλάβει χωρίς να φέρει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων σ΄ αυτήν.    

Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού δι' οιανδήποτε εκνίκηση του 

πράγματος, υποχρεουμένου του δήμου εις περίπτωσιν εκνικήσεως, να επιστρέψει 

εις τον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως, εις περίπτωσιν δε μερικής 

τοιαύτης, αναλόγου ποσού, οριζομένου δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή εις τα δικαστήρια ή της 

διοικητικής αρχής που έχει την αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν μπορεί να έχει καμία αξίωση περί ελαττώσεως του 

τιμήματος ανά κιλό εκποιούμενου αντικειμένου για οποιονδήποτε λόγο. 

ΑΡΘΡΟ 8ο Ανάθεση- υμβατικός χρόνος  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της 

διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και 

υπογραφή του συμβολαίου , άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ 

του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις 

βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν 

οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το 

πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών το συμβόλαιο θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά.  

 Ο συνολικός χρόνος της παραλαβής και απομάκρυνσης όλης της ποσότητας των 

αντικειμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες τις εξήντα  (60)   

ημέρες. Οι διαδικασίες φόρτωσης, απομάκρυνσης κλπ των προς εκποίηση υλικών 

θα γίνει από τον τελευταίο πλειοδότη υπό την επίβλεψη  υπαλλήλου που θα 

ορισθεί από την  Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Συντήρησης έργων και 

Πρασίνου . 

Είναι δυνατό για λόγους ανωτέρας βίας και μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης  

Καθαριότητας Ανακύκλωσης Συντήρησης έργων και Πρασίνου να εγκριθεί 

παράταση  μέχρι  ένα μήνα  του συμβατικού χρόνου   υπό την προϋπόθεση της 

προσκόμισης από τον πλειοδότη νέων εγγυητικών επιστολών αναλόγου λήξεως 

Ενδεχόμενη  απόκλιση της ποσότητας  προς τα άνω δεν αποτελεί λόγο 

παράτασης και διατηρεί σταθερή την υποχρέωση του αναδόχου να παραλάβει 

μέχρι το τέλος του συμβατικού χρόνου όλη την ποσότητα του εκποιούμενου 

υλικού, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα. Οι εργασίες παραλαβής των 

εκποιούμενων αντικειμένων πρέπει να είναι προσεκτικές, έτσι ώστε να μην 

προκληθούν βλάβες σε άλλα αντικείμενα και εγκαταστάσεις του Δήμου. Τυχόν 

ζημιές που θα προκληθούν κατά την μεταφορά θα καταλογισθούν στον 

πλειοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 9ο Σρόπος πληρωμής 

Το επιτευχθέν τίμημα θα καταβληθεί   στο Ταμείο του Δήμου ως εξής :  

Α) Το ποσό που αντιστοιχεί στο 20% της τιμής κατακύρωσης της προσφοράς του 

εντός (10) δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της απόφασης 



κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και πριν από τη σύνταξη και 

υπογραφή της σύμβασης.  

Β) Το υπόλοιπο 80% θα καταβληθεί  τμηματικά με βάση τα ζυγολόγια σε   δόσεις 

εκ των οποίων η πρώτη  θα πρέπει να καταβληθεί σε (20) είκοσι ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης και η τελευταία πριν την λήξη της σύμβασης .  

Ο πλειοδότης υποχρεούται να ζυγίσει με δικά του έξοδα και ευθύνη τα μεταλλικά 

αντικείμενα προκειμένου να προσδιορισθεί το ακριβές τους βάρος, παρουσία 

υπαλλήλου που θα οριστεί πριν από τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης από 

την Διεύθυνση Καθαριότητας   Ανακύκλωσης Έργων   και   Πρασίνου. Μετά την 

ζύγιση θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης υπογεγραμμένο από τον πλειοδότη 

και τον υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας   Ανακύκλωσης Έργων   και   

Πρασίνου που θα επιβλέπει την ζύγιση. Τα πρωτόκολλα ζύγισης θα 

συγκεντρώνονται με την ευθύνη του  αρμοδίου επιβλέποντα υπαλλήλου   που θα 

ορισθεί από την  Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης έργων και Πρασίνου 

και θα αποστέλλονται στην οικονομική υπηρεσία για την καταβολή των δόσεων. 

Σε περίπτωση πλεονάζουσας απόκλισης από το αρχικό προϋπολογισθέν βάρος 

των δημοπρατούμενων δια της παρούσας αντικειμένων  μετά την ζύγιση θα 

καταβάλλεται το τίμημα από τον πλειοδότη για το επιπλέον βάρος σύμφωνα με 

την τιμή της προσφοράς του. Σε αντίθετη περίπτωση θα εκπίπτει από την 

σύμβαση  το ανάλογο ποσό. 

Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων ο πλειοδότης 

κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση και 

καθίσταται υπεύθυνος κλοπής.  Αν οι  συμβατικές προθεσμίες αποκόμισης 

περάσουν άπρακτες, τα μη αποκομισθέντα προϊόντα περιέχονται και πάλι στην 

κυριότητα του Δήμου  Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή μπορεί να κατακυρώσει 

τα εκποιούμενα είδη στον επόμενο. Η πιστοποίηση της παραληφθείσης 

ποσότητας θα γίνεται από τον αρμόδιο επιβλέποντα   υπάλληλο που θα ορισθεί 

από την  Διεύθυνση Καθαριότητας   Ανακύκλωσης Έργων   και   Πρασίνου του 

Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  Υποτρεώζεις Αναδότοσ 

Η συμμετοχή και μόνο στη δημοπρασία σημαίνει ότι ο πλειοδότης έλαβε γνώση 

της πραγματικής κατάστασης των εκποιούμενων αντικειμένων  και αποδέχεται 

αυτή. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε 

οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Δήμου 

Ιωαννιτών για οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις που θα προέλθουν από δικές του 

ή προστεθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, 

κατά την εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης ή και εξ αφορμής αυτών.  

Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων 

των εκποιούμενων πραγμάτων. Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τεκμαίρεται 

ότι ο προσφέρων έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους των εκποιούμενων και 

της κατάστασης στην οποία αυτά ευρίσκονται και ότι αυτά είναι κατάλληλα για 

ανακύκλωση και της τελείας αρεσκείας του. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για 

κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής νομοθεσίας 



σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού του. Ο ανάδοχος 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. 

Τα έξοδα μεταφοράς και ζύγισης  των εκποιούμενων αντικειμένων  καθώς και 

κάθε νόμιμο τέλος και χαρτόσημο, βαρύνουν τον πλειοδότη. 

 

 ΑΡΘΡΟ 11ο: Δημοσίευση διακήρυξης  

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με ευθύνη του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) 

ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής 

στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στα δημοσιότερα 

μέρη της έδρας του Δήμου με αποδεικτικό ανάρτησης. Η περίληψη αυτής της 

διακήρυξης θα αναρτηθεί και στο site του Δήμου. Τέλη, έξοδα δημοσίευσης 

διακηρύξεων (αρχικής ή επαναληπτικής) και οτιδήποτε άλλο προκύψει, βαρύνουν 

τον τελευταίο πλειοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 12ο Πληροφόρηση ενδιαφερομένων  

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας (Καπλάνη 7 Ιωάννινα τηλ 2651361326 ).   

 
 
                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
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