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Πράξεων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”»
V.
Την µε αριθµό 101/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
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Την µε αριθµό 81/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πλειοδοτική δηµοπρασία, φανερή και προφορική για την εκποίηση άχρηστου υλικού (scrap) που
φυλάσσεται στο χώρο του Σχιστού οικοπέδου ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά και στην αποθήκη της
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης επί της οδού Ρετσίνα 45 και καλούµε τους
ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, σε ηµεροµηνία που θα ορισθεί µε την περιληπτική
διακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.270/81 και σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ
101 Απόφασης του ∆.Σ.
Αρθρο 1ο
Αναλυτικά τα προς εκποίηση άχρηστα υλικά συνολικής κατ΄εκτίµηση ποσότητας 9,5 τόνων είναι
Α) Στο χώρο του Σχιστού οικοπέδου :
1)εκατόν δέκα (110) κενά βαρέλια εκτιµώµενου βάρους 1 τόνου
Β) Στο χώρο της Αποθήκης επί της οδού Ρετσίνα 45:
1) δεκαπέντε (15) ζάντες-ταµπούρα αυτοκινήτων, ρόδες, λάµες, πετάλια, ψυγεία, διάφορα ανταλλακτικά
από την επισκευή των αυτοκινήτων (µπουλόνια, αντλίες, υδραυλικοί γρύλλοι, πόρτα καρότσας, πλατώ,
δίσκοι, σούστες,τακάκια), λαµαρίνες, βαρέλια, λάµες κλπ., εκτιµώµενου βάρους 4 τόνων
2) εκατόν πενήντα (150) κατεστραµµένοι κάδοι επικαθήµενοι, εκτιµώµενου βάρους 4,5 τόνων
Αρθρο 2ο
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Πειραιά (∆ραγάτση 12) ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού
την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί µε την περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η οποία θα
δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το νόµο.
Ο διαγωνισµός είναι φανερός και οι διαγωνιζόµενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισµού για τα εκποιούµενα υλικά.
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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 εκφώνησης µετά του
ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η
δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει
οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στη Επιτροπή δηµοπρασίας πριν
την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο,
διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη
δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακήρυξης προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται
στα πρακτικά.
Αρθρο 3ο
Εγγύηση συµµετοχής
Κανείς δεν γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν προσάγει, για τη συµµετοχή του σε αυτήν, ως εγγύηση
στη Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί καταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη
δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, οµολογιών ∆ηµοσίου,
Τράπεζας ή Οργανισµού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου µε το ένα
δέκατο (1/10) του οριζόµενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς του εκποιούµενου
άχρηστου υλικού (scrap).
Μετά το τέλος του διαγωνισµού οι εγγυητικές Επιστολές συµµετοχής θα επιστραφούν στους
συµµετέχοντες, εκτός της εγγυητικής επιστολής του τελευταίου πλειοδότη, η οποία θα του επιστραφεί
µετά την υπογραφή του συµβολαίου.
Αρθρο 4ο
∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχει οποιοσδήποτε, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, µε την
προϋπόθεση ότι δεν είναι οφειλέτης του ∆ήµου Πειραιά και το οποίο αποδεικνύεται µε βεβαίωση της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
διακήρυξης καθώς και την πλήρη γνώση των προς εκποίηση άχρηστου υλικού (scrap).
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως ή µε το νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μον.Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο.
Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρµόδια
∆ηµόσια Αρχή.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΜΟΝ Ε.Π.Ε., Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν επικυρωµένο αντίγραφο καταστατικού
µε τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατοί οι έλεγχοι της χρονικής διάρκειας της εκπροσώπησης.
Επιπλέον οι Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν: α)Το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη
συγκρότησή του, την εκπροσώπηση, την απόφαση για τη συµµετοχή στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και
τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του µαζί µε το Φ.Ε.Κ., που αυτό έχει δηµοσιευθεί.
β)Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε., µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις,
που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
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Περαιτέρω όσον αφορά τις Ε.Π.Ε., Μον.Ε.Π.Ε. τα καταστατικά και τις τροποποιήσεις τους που θα
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους , υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά τους βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του
εκπροσωπούµενου από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα από αρµόδια Αρχή.
Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές, εκτός αν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του Ν.1599/86, µε την οποία ο υποψήφιος επιβεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια
αντίγραφα από τα πρωτότυπα που βρίσκονται στα χέρια του και θα τις προσκοµίσει άµα τη κατακύρωση
σε αυτόν του διαγωνισµού.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή από
κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή
κοινοπραξίες ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για το δικό του λογαριασµό, αυτός που
εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας.
∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για το δικό του λογαριασµό υπάλληλος εταιρείας, η οποία
λαµβάνει µέρος σε αυτή ή ειδικοί σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιονδήποτε τρόπο
από την εταιρεία αυτή.
Οποιοσδήποτε θελήσει να πλειοδοτήσει για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού πριν αρχίσει η δηµοπρασία, παρουσιάζοντας το σχετικό πληρεξούσιο
έγγραφο, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι λαµβάνει µέρος για λογαριασµό του.
Αρθρο 5ο
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
Ως πρώτη προσφορά για τα scrap που θα αποτελεί και την τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας ορίζεται το
ποσό των 1.330,00 € (140,00 ευρώ ανά τόνο)
Προσφορές µικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή ∆ηµοπρασιών.
Αρθρο 6ο
Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεώνεται κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας να παρουσιάσει αξιόχρεο
εγγυητή (που να µην είναι οφειλέτης του ∆ήµου Πειραιά), ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της
δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µε αυτόν µέχρι την
υπογραφή του συµβολαίου.
Ο εγγυητής αναλαµβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά µετά τη δηµοπρασία, και τη
σύµβαση µετά την έγκριση των πρακτικών από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
µαζί µε τον εκµισθωτή, χωρίς καµία αντίρρηση αφού όπως συµφωνείται, η συµµετοχή του αυτή στην
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 ∆ήµου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη υπαιτιότητας του εκµισθωτή σχετικά µε
αυτό. Η υπογραφή έχει την έννοια ότι ο εγγυητής καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος
µε τον εκµισθωτή, για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης και στερείται του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως ή διζήσεως.
Αρθρο 7ο
∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση λόγω καθυστέρησης ή µη έγκρισης των
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει
αντίστοιχη αρµοδιότητα.
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Αρθρο 8ο
Σύµβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν, 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 τη σύνταξη
και υπογραφή της σύµβασης και πριν τη σύνταξη και υπογραφή αυτής, να καταβάλει ολόκληρο το
τίµηµα στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Πειραιά, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου, χωρίς δικαστική παρέµβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος
αυτού και του εγγυητή του, ενεχοµένων αµφοτέρων δια την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας από της προηγούµενης τοιαύτης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε
οριστικά.
Αρθρο 9ο
Λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου
Οι δαπάνες αποσυναρµολόγησης, µετακόµισης και µεταφοράς των ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον
κάθε πλειοδότη. Ο δήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για ενδεχόµενες ζηµιές που επέλθουν στα είδη κατά τη
διαδικασία αυτή. Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να είναι προσεκτικές έτσι ώστε να µην προκληθούν
βλάβες σε άλλα αντικείµενα και εγκαταστάσεις του δήµου. Τυχόν ζηµιές θα καταλογισθούν στον
πλειοδότη που τις προκάλεσε.
Αρθρο 10ο
Ευθύνη ∆ήµου
Ο ∆ήµος Πειραιά δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού δ΄ οιανδήποτε εκνίκηση του πράγµατος, ούτε για
την εν γένει κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προς εκποίηση αντικείµενα, ούτε δια τας υπ΄αυτού
υφιστάµενας δουλείας, υποχρεωµένου του ∆ήµου σε περίπτωση εκνικήσεως, να επιστρέψει στον
αγοραστή το καταβληθέν τίµηµα ατόκως, εις περίπτωση δε µερικής τοιαύτης, αναλόγου ποσού,
οριζοµένου µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή στα δικαστήρια.
Αρθρο 11ο
Επανάληψη δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο αν δεν παρουσιασθεί κανείς πλειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν:
α) Το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή την
αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη
διενέργεια δηµοπρασίας
β) Μετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας , ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να
υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της
εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης δεν προσέλθει αυτός εµπρόθεσµα για την
καταβολή του τιµήµατος και τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή
αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να
µειωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου σύµφωνα µε τους
όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής
της δηµοπρασίας.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται βάσει της δοθείσας τελευταίας προσφοράς κατά την
προηγούµενη δηµοπρασία.
Αρθρο 12ο
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Για ότι δεν συµπεριλαµβάνεται σε αυτή τη διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 270/1981 «περί της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δια εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων
και Κοινοτήτων», καθώς και των Νόµων 3463/06 και 3852/10.
Αρθρο 13ο
∆ηµοσίευση διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε ευθύνη του ∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν τη διενέργεια
της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος Πειραιά και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του ∆ήµου µε αποδεικτικό ανάρτησης.
Περίληψη αυτής της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί, σύµφωνα µε το Νόµο, σε τρεις (3) εφηµερίδες, από τις
οποίες η µία (1) θα είναι αποκλειστική των δηµοπρασιών. Η δηµοσίευση θα γίνει δέκα (10) ηµέρες το
λιγότερο, πριν την ηµέρα της δηµοπρασίας.
Αρθρο 14ο
Εξοδα δηµοσίευσης
Τα έξοδα για τη δηµοσίευση της αρχικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής δηµοπρασίας, θα
βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Αρθρο 15ο
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα
Οικονοµικής Επιτροπής (∆ηµαρχείο Πειραιά 8ος όροφος, τηλ. 2132022340-5).
Τεύχη για το διαγωνισµό παρέχονται από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και από το δηµόσιο
διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου (Ο ∆ήµος, ∆ιοίκηση, Οικονοµική Επιτροπή∆ιαγωνισµοί).
Πειραιάς, 1/3/2017

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.
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