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ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων πρόχειρης, φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δηµοπρασίας για 
την εκποίηση µεταλλικών σκευών (από ορείχαλκο και αλουµίνιο) που συγκεντρώνονται κατά 
τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου.  
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 14ης/2020  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής  Επιτροπής του 
∆ήµου Καισαριανής, η οποία την 9η του µηνός IOYNIOY  έτους 2020 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  
18:00 µ. µ. συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 4918/05-06-
2020 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου 
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 
40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά µε την οργάνωση 
και λειτουργία των δήµων». 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος  Πολυχρονάκης Συµεών 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης    
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4. Σταµέλος Ηλίας (αναπλ.)  
5. Γραφίδου Γεσθηµανή  
6. Παραγιού Άννα  
  
  



Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
 
Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούµενος 
το 6ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την 
µε αρ. πρωτ. 4906/4-6-2020 εισήγηση της προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων 
κ. Ατραΐδου Αναστασίας η οποία έχει ως εξής: 
 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

• Το Π.∆ 270/1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 

διενεργείας δηµοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και 

κοινοτήτων». 

• Την παράγραφο 1 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 σχετική µε την εκποίηση 

κινητών πραγµάτων των ∆ήµων. 

• Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης». 

• Την 133/20-06-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καισαριανής 

«Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Νεκροταφείο ∆ήµου Καισαριανής». 

• Το από 4780/02.06.2020 πρακτικό επιτροπής εκτίµησης εκποιούµενων κινητών 

πραγµάτων. 

Η οικονομική επιτροπή καλείται να καταρτίσει και να εγκρίνει τους όρους της πρόχειρης, 

φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση μεταλλικών 

σκευών (από ορείχαλκο και αλουμίνιο) που συγκεντρώνονται κατά τη λειτουργία του 

Δημοτικό Νεκροταφείου.  

Οι όροι της διακήρυξης έχουν ως εξής: 

 
ΆΡΘΡΟ 1

Ο
: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δηµοπρασία είναι πρόχειρη (αξία εκποιούµενων πραγµάτων µικρότερη των 1.000€), 

φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 

270/81 και της παραγράφου 1 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006. Θα διεξαχθεί σε 

ηµέρα και ώρα που θα καθοριστεί µε τη διακήρυξη του ∆ηµάρχου, ενώπιον της  

αρµόδιας επιτροπής διενέργειας της δηµοπρασίας.  

 
ΆΡΘΡΟ 2

Ο
:ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

Συνολικά διατίθενται τα παρακάτω είδη: 
Ομάδα 1: Μεταλλικά σκεύη από ορείχαλκο. Εκτιμώμενη διαθέσιμη ποσότητα 300 κιλά.  
Ομάδα 2: Μεταλλικά σκεύη από αλουμίνιο. Εκτιμώμενη διαθέσιμη ποσότητα 150 κιλά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για τις δύο (2) Ομάδες είτε να 

υποβάλουν προσφορά για μία από αυτές. 

Δεν γίνεται να καταθέσουν προσφορά που θα δίδεται μόνο για τμήμα της συνολικής 

προμήθειας κάθε Ομάδας. 

 

 



ΆΡΘΡΟ 3
Ο
:ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που καθορίστηκε από το από 

4780/02.06.2020 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίµησης Εκποιούµενων Κινητών 

πραγµάτων και συγκεκριµένα:  

α) 2€/κιλό για τον ορείχαλκο.  

β)  0.40€/κιλό για το αλουµίνιο.  

Η Επιτροπή διεξαγωγής θα δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ίση ή ανώτερη από τα 

αρχικά όρια. Κατά τη φάση της πλειοδοτικής διαδικασίας, κάθε προσφορά θα πρέπει 

να είναι οπωσδήποτε ανώτερη από την επιτευχθείσα κατά 0.01€ τουλάχιστον.  

 

ΆΡΘΡΟ 4
Ο
: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή 

ο νόµιµα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος τους στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα και να 

προσκοµίσουν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού τα παρακάτω 

δικαιολογητικά συµµετοχής: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του συμμετέχοντος ή 

του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία 

επικοινωνίας, ΑΦΜ), πρωτοκολλημένη στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου 

Καισαριανής, στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους 

οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και της πραγματικής 

κατάστασης των προς εκποίηση αντικειμένων. Επίσης ότι δεν έχει αποκλειστεί από 

διαγωνισμό Δημοσίου. 

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για τον 

νόμιμο εκπρόσωπο. 

3. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 

4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

5. Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας ότι δεν έχει ληξιπρόθεσµες 

βεβαιωµένες οφειλές προς το ∆ήµο, ή έχει εισαχθεί σε ρύθµιση και ανταποκρίνεται 

στις υποχρεώσεις του. 

6. Απόσπασµα ποινικού µητρώου εκδόσεως τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου, από το 

οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας δεν βαρύνεται µε 

αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 

73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 6 

του ν. 4497/2017.  

 
ΆΡΘΡΟ 5

Ο
: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

1. Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την 

καθορισµένη ηµέρα και ώρα από την αρµόδια Επιτροπή του άρθρου 1 του Π,∆. 

270/1981.  



2. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην 

Επιτροπή, πριν την έναρξη του διαγωνισµού, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο 

νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο. 

3. Η επιτροπή δηµοπρασίας 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 καταχωρεί στο πρακτικό 

διενέργειας της δηµοπρασίας τους ενδιαφερόµενους κατά σειρά προσέλευσης. 

4. 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. 

5. Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονοµικές προσφορές µόνον από εκείνους που 

έχουν υποβάλλει νοµίµως όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

6. Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού 

υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής και τον τελευταίο πλειοδότη. 

7. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της 

επιτροπής να συµµορφωθεί ειδάλλως ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται. 
 
ΆΡΘΡΟ 6

Ο
: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η κατακυρωτική απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής εγκρίνεται µε Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής. 

2. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση από τη µη 

έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας. 

3. Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος εάν δεν προσέλθει για την 

υπογραφή της σύµβασης µέσα στην προκαθορισµένη προθεσµία ή εάν αρνηθεί 

την υπογραφή της. 

 
ΆΡΘΡΟ 7

Ο
: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή 

∆ιενέργειας της δηµοπρασίας µόνο από εκείνους που συµµετείχαν στο διαγωνισµό ή 

αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του. Εξετάζονται 

την ίδια ηµέρα και το αποτέλεσµα της εξέτασης γράφεται απαραίτητα στο πρακτικό 

της αρµόδιας Επιτροπής, που στέλνεται για έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή του 

∆ήµου. 

 
ΆΡΘΡΟ 8

Ο
: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο πλειοδότης θα παραλάβει τα εκποιούµενα αντικείµενα από τους χώρους του 

∆ηµοτικού Νεκροταφείου, όπου βρίσκονται αποθηκευµένα, παρουσία της Επιτροπής 

διεξαγωγής του διαγωνισµού και του Εφόρου ή άλλου αρµοδίου υπαλλήλου του 

Νεκροταφείου.  

Η µέρα και η ώρα της παραλαβής θα καθοριστεί σε συνεννόηση µε τον πλειοδότη και 



θα καταγραφεί στο σχετικό συµφωνητικό-σύµβαση των δυο µερών. 

Επιτόπου θα βεβαιωθεί και το πραγµατικό βάρος της εκποιούµενης ποσότητας. Ο 

πλειοδότης οφείλει να διαθέτει γι’ αυτό ζυγαριά-πλάστιγγα µε την οποία θα γίνει 

ενώπιων όλων η ζύγιση.  

Βάσει του ζυγολογίου εκδίδεται στη συνέχεια πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, 

όπου αναγράφεται το πραγµατικό βάρος των εκποιούµενων υλικών και η συνολική 

αξία επί του επιτευχθείσας τιµής/κιλό. 

Η εξόφληση του τιµήµατος γίνεται εντός της ηµέρας στο ταµείο του ∆ήµου, ή σε 

τραπεζικό του λογαριασµό χωρίς καµία άλλη όχληση από τον ∆ήµο. Σε περίπτωση µη 

προσήκουσας καταβολής των οφειλοµένων, ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και 

καθίστανται απαιτητό το αντίτιµο µε όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες είσπραξης. 

ΆΡΘΡΟ 9
Ο
: ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ 

Ο δήµος δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη για την πραγµατική κατάσταση των 

εκποιούµενων αντικειµένων, για την όποια οι ενδιαφερόµενοι βεβαιώνουν ότι έχουν 

λάβει γνώση. Ως εκ τούτου δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του 

επιτευχθέντος αντιτίµου για λόγους που σχετίζονται µε αυτή. 

ΆΡΘΡΟ 10
Ο
: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το δήµαρχο, εάν δεν παρουσιάστηκε σε 

αυτήν πλειοδότης.  

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου στις 

περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ.2α Π.∆. 270/81. 

Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του 

δηµάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και 

δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα της διενεργείας της 

δηµοπρασίας. 

Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες διεξάγονται κατά τα άρθρα 1, 2 και 5 του Π.∆. 270/81 

οριζόµενα.(παρ.4 άρθρο 6 Π.∆. 270/81) 

Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε 

απευθείας συµφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δηµοτικό συµβούλιο. 

 
ΆΡΘΡΟ 11

Ο
: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

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, στα δηµοσιότερα µέρη του 

∆ήµου και στην επίσηµη ιστοσελίδα του www.kaisariani.gr. 

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη δηµοπρασία χορηγούνται από το Τµήµα ∆ηµοτικών 

Προσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 



                         
Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή και λαµβάνοντας υπ΄ όψιν: 

• Την εισήγηση του Τµήµατος  ∆ηµοτικών Προσόδων  
• Την σχετική νοµοθεσία 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την έγκριση των όρων της πρόχειρης, φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δηµοπρασίας για 
την εκποίηση µεταλλικών σκευών (από ορείχαλκο και αλουµίνιο) που συγκεντρώνονται κατά 
τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου.  
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                             4. Σταµέλος Ηλίας (αναπλ.) 
                                                                             5. Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                             6.Παραγυιού Άννα        
 
            
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       09/06/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                            ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 


