
   

   

   

                                       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

                                          Ο Δήμαρχος Αρταίων 

Έχοντας υπόψη : 

-  τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 

- το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄77/30-3-81) 

- την με αριθ. 5/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΖΨΩΨΑ-ΖΜΔ) απόφαση του Δημοτικού  

Συμβουλίου περί συγκρότησης και ορισμού μελών της Επιτροπής 

Διενέργειας Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 27081,  

για το έτος 2022 

- Την αριθ. 6/2022 (ΑΔΑ: 606ΣΩΨΑ-ΝΗΥ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου περί συγκρότησης και ορισμού μελών της Επιτροπής 

καταμέτρησης & εκτίμησης εκποιούμενων, εκμισθωμένων και 

μισθωμένων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 

270/81. 

- Την με αριθ. πρωτ. 3301 οικ./16-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΨ5ΩΨΑ-9ΨΥ) 

απόφαση Δημάρχου περί ορισμού, ως τρίτο μέλος της Επιτροπής του 

άρθρου 7 πδ 270/81, ενός μηχανικού για το έτος 2022 

-  Το με αριθ. πρωτ. 9759 οικ./29-04-2022 έγγραφο του Γ. Γραμματέα του 

Δήμου Αρταίων, περί Εκποίηση αντικειμένων από τις εγκαταστάσεις της 

ΚΟΜΔΕ και του αμαξοστασίου του Δήμου Αρταίων. 

- Την αριθ. 8/2022 (αριθ. 5/07-05-2022 πρακτικό συνεδρίασης) 

απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Ροδαυγής Δ.Ε. Ξηροβουνίου του 

Δήμου Αρταίων, περί εκποίησης δύο μηχανημάτων έργου, και τα οποία 

βρίσκονται σε κοινοτικό χώρο της Κοινότητας (στην είσοδο της 

Κοινότητας).   

- Το με αριθ. πρωτ. 12582/01-06-2022 έγγραφο του τμήματος Εσόδων 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου προς την Επιτροπή του 

άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, περί Εκποίηση κινητών πραγμάτων 

[μηχανημάτων έργου (φορτωτής, φορτηγό), κουβούκλια περιπτέρων, 
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τραπέζια και καθίσματα εστίασης, σιδερένια-πλαστικά- ξύλινα και λοιπά 

άχρηστα κινητά πράγματα και υλικά], κυριότητας Δήμου Αρταίων.  

- την με αριθ. πρωτ. 12582/16-06-2022 Έκθεση εκτίμησης και 

καταμέτρησης των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων, εντός του 

χώρου της ΚΟΜΔΕ, ιδιοκτησίας δήμου Αρταίων. 

- την με αριθ. 102/2022 (ΑΔΑ: 66ΓΞΩΨΑ-ΓΜ8) απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την εκποίηση 

κινητών πραγμάτων   

- την με αριθ. 290/2022 (ΑΔΑ: ΨΤΤ0ΩΨΑ-6Χ1 ) απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας του 

διαγωνισμού για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Αρταίων 

   

                                         ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τη διενέργεια φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας, για 

την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Αρταίων και ειδικότερα 

ενός αορίστου αριθμού κινητών πραγμάτων που αποτελούνται από  

Σιδερικά (διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, μεγάλοι δοκοί κ.λ.π), 

Μηχανήματα έργου (ένα φορτηγό και ένας φορτωτής),  

Διάφορα παιδικών χαρών ( πλαστικά και ξύλινα αντικείμενα όπως 

όργανα-περιφράξεις-κάδους-κ.λ.π), 

Τραπεζοκαθίσματα (τραπέζια, καρέκλες, και καναπέδες) 

με τους εξής όρους: 

Άρθρο 1. Περιγραφή κινητών πραγμάτων 

Τα προς εκποίηση κινητά πράγματα του Δήμου, περιγράφονται ως  

κάτωθι : 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  1Η ΟΜΑΔΑ  

α/α Περιγραφή 

Υλικού 

Χώρος 

Αποθ/σης 

Μονάδα 

Μέτρηση 

Εκτιμούμενη 

Ποσότητα-

Συνολ.βάρο 

Εκτιμούμενη 

Αξία/ανά 

μον.μέτρηση 

1 ΣΙΔΕΡΙΚΑ 

(Διάφορα 

μεταλλικά 

αντικείμενα, 

μεγάλοι 

δοκοί κ.λ.π) 

 

 

ΚΟΜΔΕ 

 

 

Κιλά 

 

 

 

8.000 κιλά  

 

 

0,06 €/κιλό 



2 ΜΗΧ/ΤΑ 

ΕΡΓΟΥ 

1 φορτηγό,  

1 φορτωτή 

Σε χώρο 

στην 

Κοινότητα 

Ροδαυγή 

 

 

Κιλά 

 

 

 

20.000 κιλά  

 

 

0,06 €/κιλό 

 

        

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  2Η ΟΜΑΔΑ  

α/α Περιγραφή 

Υλικού 

Χώρος 

Αποθ/σης 

Μονάδα 

Μέτρηση 

Εκτιμούμενη 

Ποσότητα-

Συνολικό 

βάρος  

Εκτιμούμενη 

Αξία /ανά 

μονάδα 

μέτρησης 

1 ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ  

(πλαστικά & 

ξύλινα  

αντικείμενα, 

όργανα-

περιφράξεις-

κάδους 

κ.λ.π)  

 

 

 

 

ΚΟΜΔΕ 

 

 

 

 

Κιλά 

 

 

 

 

 

4.000 κιλά  

 

 

 

 

0,05 €/κιλό 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ:  3Η ΟΜΑΔΑ  

α/α Περιγραφή 

Υλικού 

Χώρος 

Αποθ/σης 

Μονάδα 

Μέτρηση 

Εκτιμούμενη 

Ποσότητα-

Συνολικό 

βάρος  

Εκτιμούμενη 

Αξία /ανά 

μονάδα 

μέτρησης 

1 ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΤΡΑΠΕΖΟ- 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

(τραπέζια, 

καρέκλες και 

καναπέδες) 

 

 

 

 

ΚΟΜΔΕ 

 

 

 

 

Κιλά 

 

 

 

 

 

5.500 κιλά  

 

 

 

 

0,05 €/κιλό 



 

 

Άρθρο 2. Τόπος-Τρόπος διενέργειας δημοπρασίας 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 

άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 5/2022 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου 

Αρταίων, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, στον 3ο όροφο, στην 

αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, δέκα (10) 

τουλάχιστον ημέρες μετά τις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις, σε ημερομηνία 

και ώρα που θα καθορισθεί με απόφαση του Δημάρχου Αρταίων. 

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 δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά 

προσέλευσης. 

Στην συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας ελέγχει την πληρότητα των 

δικαιολογητικών. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα 

πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης, μετά του ονοματεπωνύμου του 

πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε 

πλειοδοτούνταν, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από 

τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο 

πλειοδότη. 

Η τυχόν απόφαση της επιτροπής περί αποκλεισμού συμμετέχοντος στη 

δημοπρασία , επειδή δεν πληροί τους υπό της παρούσας διακηρύξεως 

προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Ακολούθως, η 

Επιτροπή Διενέργειας 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.  

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει 

στην Επιτροπή δημοπρασίας, πριν την έναρξη της διαδικασίας, 



παρουσιάζοντας και προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, 

διαφορετικά θεωρείτε ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  

Πλειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει υψηλότερη τιμή.     

Η επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών μπορεί με αιτιολογημένη 

απόφασή της να μην αποδειχθεί 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 νόμο αρμόδιο όργανο ή την 

εποπτεύουσα αρχή του.            

Προσφορές δύναται να υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών όλων 

των ομάδων  

Οι ενδιαφερόμενοι με τη συμμετοχή τους στην διαδικασία δεσμεύονται 

ότι έχουν επισκεφθεί το χώρο που είναι τα ανωτέρω εκποιούμενα υλικά 

και έχουν εκτιμήσει την ποσότητα, το είδος και υλικό των κινητών 

πραγμάτων που εκποιούνται.      

 

Άρθρο 3. Τιμή εκκίνησης 

Η τιμή εκκίνησης προσφορών ανά kg εκποιούμενων υλικών ορίζεται, 

- στα  0,06€ /kg για το σύνολο των εκποιούμενων κινητών 

πραγμάτων της 1ης Ομάδα- Σιδερικά και 

- στα  0,05€/kg  για το σύνολο των εκποιούμενων κινητών 

πραγμάτων της 2ης Ομάδας –Διάφορα παιδικών χαρών και 3ης 

Ομάδας – Διάφορα τραπεζοκαθίσματα  

και περιλαμβάνει: 

- Τη συλλογή των εκποιούμενων κινητών πραγμάτων από τους 

χώρους αποθήκευσης του Δήμου από εργατικό δυναμικό του 

αναδόχου 

- Τη φόρτωση τους από το εργατικό δυναμικό της αναδόχου με ιδία 

μεταφορικά μέσα του αναδόχου    

- Τη μεταφορά τους σε χώρους που ανήκουν στον ανάδοχο και εκτός 

δημοτικών κοινοχρήστων χώρων, με δικά του μεταφορικά μέσα.  

  

 



Άρθρο 4. Ελάχιστο όριο προσφοράς 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  

- 1.680,00€ για την 1η Ομάδα- Σιδερικά  

- 200,00€ για την 2η Ομάδα – Διάφορα παιδικών χαρών 

- 275,00€  για την 3η Ομάδα – Διάφορα τραπεζοκαθίσματα 

Η εκτιμούμενη αξία (ελάχιστο όριο προσφοράς) των παραπάνω 

πραγμάτων είναι το συνολικό βάρος  Χ ελαχίστη τιμή εκκίνησης. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία (συνολικό ελάχιστο όριο προσφοράς) 

των παραπάνω κινητών πραγμάτων  ορίζεται στο ποσό  των 2.155,00€, 

ήτοι: 

(28.000kg Χ 0,06€/kg) + (4.000kg Χ 0,05€/kg) + (5.500kg Χ 0,05€/kg) = 

2.155,00€ 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών όλων των 

ομάδων.  

Προσφορές μικρότερες του ποσού του ελαχίστου ορίου της πρώτης 

προσφοράς απορρίπτονται. 

 

Άρθρο 5. Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του Δήμου από τον πλειοδότη θα γίνει με την έκδοση 

παραστατικών από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, μέσα σε 

διάστημα τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση μη  προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι: 

- Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρησης πέραν του δεκαπενθημέρου 

της καταβολής των οφειλομένων 

- Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων  

- Διαφωνία σχετικά με το ύψος του οφειλομένου ποσού, με 

αποτέλεσμα τη μη καταβολή των οφειλομένων, ο πλειοδότης 

κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την 

ημέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός 

να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν να δύναται να 

άρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου.  

 

Άρθρο 6. Εγγύηση συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, επί ποινή αποκλεισμού 

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 του Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού 

Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου 

προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου 

ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των 2.155,00€, ήτοι εγγυητική 215,50€ (1/10 Χ 

2.155,00€). 

Η εγγυητική 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 7. Συμμετοχή - Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, οποιαδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξία, που 

δραστηριοποιούνται νόμιμα στην εμπορία ή  /και επεξεργασία 

μετάλλων ή /και στην ανακύκλωση παλιών μετάλλων ή /και με 

αντικείμενο εργασιών τη συλλογή, μεταφορά και γενικά τη διαχείριση 

μεταλλικών αντικειμένων, τα οποία μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη 

και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που αναφέρονται 

στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο κάθε συμμετέχων κατά την ημέρα της δημοπρασίας θα πρέπει να 

καταθέσει, επί ποινή απαράδεκτου και αποκλεισμού, στην Επιτροπή 

Διενέργειας Δημοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης, σε ισχύ. 

2. Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη 

επικινδύνων αποβλήτων ( μεταλλικών- σιδερένιων-πλαστικών και 

ξύλινων αντικειμένων) ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 

συμμετέχοντος στον διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως 

αδειοδοτημένης εταιρείας για την μεταφορά των κινητών 

πραγμάτων (άρθρο 10 παρ. 2 ΠΔ 116/04) 



3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας: 

i. Του φυσικού προσώπου 

ii. Του νόμιμου εκπροσώπου για εταιρεία 

iii. Του νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου   

4. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα των συμμετεχόντων 

φυσικών και νομικών προσώπων και των εταίρων των 

συμμετεχόντων προσωπικών εταιρειών, του/των 

Διαχειριστή/Διαχειριστών των εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης 

(ΕΠΕ), και σε περίπτωση συμμετοχής ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε) του 

προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος 

Συμβούλου ή του εντεταλμένου συμβούλου, προς τον οποίον το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. παρέσχε την ειδική εντολή 

εκπροσώπησης της, από τις οποίες να προκύπτει ότι είναι 

φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι τόσο οι συμμετέχοντες όσο 

και οι κατά περίπτωση νόμιμοι εκπρόσωποί τους.    

5. Δημοτική ενημερότητα, σε ισχύ, η οποία θα εκδοθεί από την 

ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, από την οποία να 

προκύπτει ότι τόσο το συμμετέχον φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο 

και οι εταίροι των συμμετεχόντων εταιρειών, του/των 

Διαχειριστή/Διαχειριστών των εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης 

(ΕΠΕ), και σε περίπτωση συμμετοχής ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε) του 

προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος 

Συμβούλου ή του εντεταλμένου συμβούλου, προς τον οποίον το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. παρέσχε την ειδική εντολή 

εκπροσώπησης της, δεν έχουν την οιαδήποτε οφειλή προς τον Δήμο 

Αρταίων από οποιαδήποτε αιτία.  

6. Σε περίπτωση που στην δημοπρασία συμμετέχει νομικό πρόσωπο 

οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία, πρέπει να 

προσκομισθεί επικυρωμένο καταστατικό καθώς και όλες οι τυχόν 

τροποποιήσεις αυτού, τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από 

τα οποία προκύπτουν οι κατά νόμο δημοσιεύσεις, τα μέλη και η 

Διοίκηση αυτών, καθώς και πρακτικό απόφασης συμμετοχής στη 

δημοπρασία.         

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη δημοπρασία όχι με το 

νόμιμο εκπρόσωπο βάση καταστατικού αλλά με εκπροσώπους 

τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του 



γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο ή από όπου 

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, για τα συμμετέχοντα 

νομικά πρόσωπα, εκ του οποίου θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σε αυτό (βεβαίωση εγγραφής ΓΕΜΗ), το επάγγελμα τους, οι τυχόν 

μεταβολές κ.λ.π, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπός της. 

8. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ, για τα συμμετέχοντα φυσικά 

πρόσωπα, περί ασκήσεως επαγγέλματος 

9. Απόσπασμα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό της οικείας 

εισαγγελικής αρχής περί μη ποινικής δίωξης των συμμετεχόντων 

φυσικών προσώπων, των εταίρων των συμμετεχόντων 

προσωπικών εταιρειών, του/των Διαχειριστή/Διαχειριστών των ΕΠΕ, 

ενώ εάν συμμετέχει Α.Ε., του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, του 

Διευθύνοντος Συμβουλίου ή του εντεταλμένου Συμβούλου, προς τον 

οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. παρέσχε την ειδική εντολή 

εκπροσώπησής της.  

10. Πιστοποιητικά του οικείου Πρωτοδικείου εκ των οποίων να 

προκύπτει ότι, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη 

δημοπρασία, ως και οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, δεν τελούν υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία (δλδ αν έχει 

υποβληθεί εις βάρος τους αίτηση) κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης 

ή πτωχευτικού συμβιβασμού.              

11. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων, θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής, ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και τους 

οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

12. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων, με την υπογραφή του 

νόμιμου εκπροσώπου υπό την εταιρική σφραγίδα της εταιρείας / 

επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα 

δηλώνουν 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 δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των 

ΟΤΑ      

13. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για έναν από 

τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 

14. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 6 της παρούσης. 

15. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό 

πρόσωπο και επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία δια 

αντιπροσώπου, ο τελευταίος εκτός των προαναφερθέντων 

δικαιολογητικών, οφείλει να υποβάλλει και ειδικό συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο, από το οποίο να προκύπτει σαφώς η ρητή εντολή του 

αντιπροσωπευόμενου προς αυτόν να λάβει μέρος στη συγκεκριμένη 

δημοπρασία και να υποβάλλει προσφορές.   

16. Οι προσωπικές εταιρείες, Ο,Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μον. ΕΠΕ., 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

17. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον εντεταλμένο 

σύμβουλο, δλδ εκείνον στον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 

εκχωρήσει τις αρμοδιότητες εκπροσώπησής του έναντι τρίτων.         

     

 

Άρθρο 8.  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 

αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν μέχρι και την 

υπογραφή της σύμβασης, έχοντας στην κατοχή του τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

i. Δημοτική ενημερότητα 

ii. Φορολογική ενημερότητα 

iii. Ασφαλιστική ενημερότητα 

iv. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, 

τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα 



v. 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 το πλειοδότη, χωρίς καμία 

αντίρρηση αφού όπως συμφωνείτε η συμμετοχή του αυτή στη 

δημοπρασία με την άνω ιδιότητά του ως εγγυητή δηλώνει πλήρη γνώση 

και αποδοχή των όρων της διακήρυξης και των συμφωνηθέντων της 

σύμβασης που θα επακολουθήσει. 

Αντικατάσταση εγγυητή δεν επιτρέπεται  

Αν, ο εγγυητής, 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 ολόκληρο υπεύθυνος με 

τον πλειοδότη για κάθε παράβαση των όρων και στερείται του 

ευεργετήματος της διαιρέσεως ή διζήσεως.  

Άρθρο 9.  Διεξαγωγή διαγωνισμού 

1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και 

διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια 

Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών 

2. Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά τα οποία 

πρέπει να  βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα 

αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρείας, 

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. 

4. Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από 

εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 

5. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό δημοπρασίας 

υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη 

και τον εγγυητή. 



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 

κατεκυρώθην ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα 

εγγύηση συμμετοχής.  

Άρθρο 10. Κατακύρωση αποτελέσματος    

1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διενέργειας 

Δημοπρασιών υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το 

πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η 

οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του 

αποτελέσματος. 

2. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να 

μην αποδειχθεί 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 καμία 

αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη 

εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά νόμο 

αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. Επίσης τυχόν 

παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει δικαίωμα υπέρ του 

πλειοδότη ή των άλλων συμμετεχόντων σε αυτή. 

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.  

Άρθρο 11.  Ενστάσεις 

Οι  ενστάσεις για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατατίθενται στην 

Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα από την διεξαγωγή της δημοπρασίας. Αν η ένσταση κατατεθεί 



στο δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα διαβιβάζεται στην 

Επιτροπή του ΠΔ 270/81. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με τις τυχόν 

ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η 

Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλονται στο Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας για επικύρωση. 

Άρθρο 12. Σύμβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση σε αυτόν, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης για 

το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ( κατακύρωσης-έγκρισης των 

πρακτικών) να προσέλθει, μαζί με τον εγγυητή του, στο Δήμο για τη 

υπογραφή της σύμβασης,  διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει 

θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται 

δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, οι οποίοι 

ευθύνονται και οι δύο για το (ελάχιστον) μικρότερο τυχόν αποτέλεσμα 

της νέας δημοπρασίας, από αυτό της προηγούμενης.  

Άρθρο 13. Υποχρεώσεις πλειοδότη  

Ο πλειοδότης υποχρεούται να απομακρύνει τα προς εκποίηση κινητά 

πράγματα εντός τριάντα (30)  ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης με δικά του μέσα και προσωπικό. Ο πλειοδότης είναι 

υπεύθυνος για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή άλλης 

σχετικής νομοθεσίας σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού του, 

έχει την υποχρέωση να τηρεί με επιμέλεια τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και να παίρνει όλα τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας. Έχει την 

αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο 

για οποιαδήποτε ζημιά ή  απαιτήσεως που θα προέλθουν από δικές του 

ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την 

εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης ή και εξαιτίας αυτών.  

Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί εκ 

της διαδικασίας αυτής, από το αντισυμβαλλόμενο σε οποιοδήποτε 

τρίτο.  

Η παράβαση από τον προσφέρων 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 14. Ευθύνη Δήμου 



Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη 

ιδιοτήτων των εκποιούμενων πραγμάτων. Με τη συμμετοχή του 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 αρεσκείας του και κατάλληλα για 

ανακύκλωση. 

Άρθρο 15. Επανάληψη δημοπρασίας         

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν 

παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης, ήτοι: 

1. Εάν ουδείς εμφανισθεί 

2. Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε κανείς να μη μπορεί να 

προχωρήσει στην επόμενη φάση της πλειοδοτικής διαδικασίας  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου όταν: 

1. Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή 

τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω 

ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της 

δημοπρασίας 

2. 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. 

3. Μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί 

του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής 

αρχής, αυτός δεν παρουσιαστεί 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 βάση της δοθείσης 

τελευταίας προσφοράς κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 



Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση γίνεται 

απευθείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 16. Δημοσίευση  

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον 

δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση 

αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος, στην ιστοσελίδα του δήμου και επίσης θα αναρτηθεί στη 

«Διαύγεια». 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική 

εφημερίδα, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη δημοπρασία. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη και 

εξοφλούνται πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 17. Πληροφόρηση 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, κ. Ζιώγα 

Μαλίτσα, τηλ. 2681362210, email: zioga@arta.gr   

 

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

                                                                             

                                                                          ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

 


