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ΔΙAKΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και του άρθρου 201 και 199 του ΔΚΚ
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 270/81
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 παρ.1ε Ν.3852/2010, και την
Ελ.Συν. Τμήμα VII 148/2011 σύμφωνα με τις οποίες αρμόδιο όργανο για την
διενέργεια της δημοπρασίας και για τον καθορισμό των όρων της, είναι η
οικονομική επιτροπή.
4. Την υπ’ αριθμόν
δημοτικού

85/19-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΨΣΩ1Ν0-ΔΘΨ)

συμβουλίου

με

την

οποία

αποφασίστηκε

η

απόφαση του
εκποίηση

των

κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Σπάρτης, σύμφωνα
με την από

16 Απριλίου 2021 εισήγηση (πρακτικό) της Επιτροπής Εκποίησης

Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Σπάρτης.
5. Την από 16-04-2021 έκθεση της επιτροπής εκτίμησης που συγκροτήθηκε με την
υπ’ αριθμόν 12826/13-07-2020 (ΑΔΑ:653ΒΩ1Ν-ΧΚΑ) απόφαση του Δημάρχου
Σπάρτης .
6. Την υπ΄αριθ. 223/06-07-2021

(ΑΔΑ:ΨΤ7ΗΩ1Ν-ΝΞΒ) Απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής «Περί έγκρισης και κατάρτισης όρων διενέργειας Δημοπρασίας για την
εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του Δήμου»
7. Την υπ΄αριθ. 237/13-07-2021

(ΑΔΑ: 691ΓΩ1Ν-9Γ8) Απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής «Τροποποίηση της υπ άριθ. 223/06-07-2021 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής με ΑΔΑ:

ΨΤ7ΗΩ1Ν-ΝΞΒ «Περί έγκρισης και κατάρτισης όρων

διενέργειας Δημοπρασίας για την εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του
Δήμου»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
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δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση του των
κατεστραμμένων

κάδων

απορριμμάτων

που

έχουν

συγκεντρωθεί

στις

εγκαταστάσεις του Δήμου μας ως εξής:
Άρθρο 1
Περιγραφή του κινητού
Το προς εκποίηση κινητό πράγμα του Δήμου Σπάρτης αφορά:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεμάχια

Βάρος

σε

Σύνολο

κιλά / τεμ.

Κιλών

3

150

450

103

120

12.360

32

90

2880

2

150

300

3

120

360

4

90

360

10

120

1200

Χώροι αποθήκης Ψυχικού
Κάδοι απορριμμάτων μεταλλικοί με μεταλλικό καπάκι 1100
λίτρων
Κάδοι απορριμμάτων μεταλλικοί με πλαστικό καπάκι 1100
λίτρων
Κάδοι απορριμμάτων μεταλλικοί με πλαστικό καπάκι 660/770
λίτρων
Χώροι Δ.Ε. Μυστρά (όπισθεν Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών –
Μαγούλα)
Κάδοι απορριμμάτων μεταλλικοί με μεταλλικό καπάκι 1100
λίτρων
Κάδοι απορριμμάτων μεταλλικοί με πλαστικό καπάκι 1100
λίτρων
Κάδοι απορριμμάτων μεταλλικοί με πλαστικό καπάκι 660/770
λίτρων
Χώροι Δ.Ε. Ξηροκαμπίου. (Ξηροκάμπι)
Κάδοι απορριμμάτων μεταλλικοί με πλαστικό καπάκι 1100
λίτρων
Σύνολο κιλών

17.910
Άρθρο 2
Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι, φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και
ώρα που αναφέρεται παρακάτω. 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.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να
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συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως
προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας
συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
Άρθρο 3
Εγγύηση συμμετοχής
Κανένας δεν είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη
δημοπρασία,

ως

εγγύηση

στην

επιτροπή

διενεργείας

της

δημοπρασίας,

γραμμάτιο

συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή
ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί
παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου
ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή
Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα
δέκατο (1/10) του

οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης

(δηλαδή 170,00 ευρώ)
Οι εγγυήσεις συμμετοχής συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Άρθρο 4
Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή από ώρα 12:00
έως ώρα 12:30

στο Δημοτικό κατάστημα- Κεντρικής πλατείας Σπάρτης, αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εάν η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, θα επαναληφθεί
την επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα.
Άρθρο 5
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς-Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο για τη κατακύρωση της δημοπρασίας θα είναι η υψηλότερη συνολική τιμή και για
τα τρία είδη που θα επιτευχθεί, κατά την διαδικασία και τη λήξη της διαδικασίας.
Η αξία

των

προς εκποίηση υλικών εκτιμήθηκε από την επιτροπή

κατ΄ελάχιστο στις

1.700,00 ευρώ (τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας).
Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 0,10 ευρώ ανά κιλό για όλα τα
είδη, όπως εκτιμήθηκε από την αρμόδια επιτροπή εκτίμησης των προς εκποίηση μεταλλικών
κάδων.
Κάθε μεταγενέστερη της πρώτης προσφοράς θα αυξάνεται τουλάχιστον κατά ένα λεπτό
(0,01) ευρώ από την προηγούμενη της.
Άρθρο 6
Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος να μην
είναι οφειλέτης του Δήμου Σπάρτης και θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και
έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση
των όρων της σύμβασης.
Άρθρο 7
Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των
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πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμο.
Άρθρο 8
Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν
της αποφάσεως περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας και
προ της συντάξεως και υπογραφής του συμβολαίου, να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα εις
το δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα 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.
Άρθρο 9
Ευθύνη Δήμου
Ο δήμος Σπάρτης 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 συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η
προσφυγή εις τα δικαστήρια.
Άρθρο 10
Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ'
αυτήν πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή λόγω σφάλματος στη
διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση επίσης όταν μετά την κοινοποίηση
στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας
αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της
σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη
και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου
κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου
αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5)
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τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε
σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά
την προηγούμενη δημοπρασία.
Άρθρο 11
Δημοσίευση Διακήρυξης
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 και εις το δημοσιότερο μέρος της έδρας του
δήμου.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την διενέργεια της
δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην ημερήσια εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ»
και στη διεύθυνση diavgeia.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ( ΦΕΚ
112/Α΄/13-7-2010)
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη ( σε περίπτωση που αποβεί
άγονη η διακήρυξη θα βαρύνουν τον Δήμο).
Άρθρο 12
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού
και Μισθοδοσίας

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και από το Τμήμα

Καθαριότητας της Δνσης Τ.Υ.Χ.Υ.ΔΟΜ.& Περ/ντος του Δήμου Σπάρτης κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2731361120(κο Στελλάκο Παναγιώτη )
και 2731089300 (κο Νικολέτο Σταύρο)
Άρθρο 13
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοσδήποτε, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με
την προϋπόθεση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου Σπάρτης και το οποίο αποδεικνύεται με
την κατάθεση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης.
Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των
όρων

της

διακήρυξης

καθώς

και

την

πλήρη

γνώση

των

προς

εκποίηση

κάδων

απορριμμάτων.
Άρθρο 14
Ενστάσεις
Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατατίθενται στην Οικονομική Επιτροπή
μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Αν η ένσταση
κατατεθεί στο Δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα διαβιβάζεται στην οικονομική
επιτροπή. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει
να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλονται στον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για επικύρωση.
Άρθρο 15
Διάρκεια Σύμβασης
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Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της
συμβάσεως προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πλήρη αποκομιδή των καταγεγραμμένων
κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του Δήμου και πιθανών νέων που θα προκύψουν κατά
τη διάρκεια υλοποίησης της.
Άρθρο 16
Υποχρεώσεις αναδόχου
Η μεταφορά των κάδων θα γίνει με οχήματα του πλειοδότη.
Ο πλειοδότης υποχρεούται να ζυγίσει με δικά του έξοδα και ευθύνη τους κατεστραμμένους
κάδους προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές τους βάρος, παρουσία υπαλλήλου που θα
οριστεί από το Τμήμα Καθαριότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας
,Υπ.Δόμησης και Περιβάλλοντος.
Μετά τη ζύγιση θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης υπογεγραμμένο από τον πλειοδότη
και τον υπάλληλο του Τμήματος Καθαριότητας που επιβλέπει τη ζύγιση.
Σε περίπτωση πλεονάζουσας απόκλισης από το αρχικό προϋπολογισθέν βάρος των
δημοπρατούμενων δια της παρούσας κάδων μετά τη ζύγιση θα καταβάλλεται το τίμημα από
τον πλειοδότη για το επιπλέον βάρος σύμφωνα με την τιμή της προσφοράς του. Σε αντίθετη
περίπτωση θα επιστραφεί στον πλειοδότη το ανάλογο ποσό.
Άρθρο 17
Ειδικοί όροι
Για ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ/τος
270/81 « περί καθορισμού των οργάνων και των όρων διενέργειας δημοπρασιών
δι΄εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» και των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010.
Με ΕΞ.Δ.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΤΠΥΞΗΣ
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