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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΚΕΥΩΝ (ΑΠΟ ΣΙ∆ΗΡΟ & ΧΑΛΥΒΑ) ΠΟΥ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 
 
                   Ο ∆ήµαρχος Καισαριανής λαµβάνοντας υπόψη: 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

• Το Π.Δ 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 Δήμων. 

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

Διοίκησης». 

• Το από 3318/11-03-2021 πρακτικό επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού. 

• Την υπ’ αριθμ.28/2021 (ΑΔΑ:Ω36ΓΩΕΨ-ΕΝ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

με την οποία εγκρίνει το πρακτικό επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού. 

• Την υπ΄αριθμ.5061/08-04-2021 έκθεση εκτίμησης τιμών. 

• Την υπ΄αριθμ.74/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει 

το πρακτικό της επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού προσδιορίζοντας τις 

τιμές. 

• Την υπ΄αριθμ.109/2021(ΑΔΑ:6ΚΓΘΩΕΨ-5Φ4) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής «Έγκριση όρων πρόχειρης, φανερής, 

πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση μεταλλικών 

σκευών(από σίδηρο &  χάλυβα)που συγκεντρώνονται κατά τη λειτουργία της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος. 

 

διακηρύσσει 
πρόχειρη, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δηµοπρασία για την 
εκποίηση µεταλλικών σκευών (από σίδηρο) που συγκεντρώνονται κατά 
τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, 
σύµφωνα µε τους κάτωθι όρους: 



 
ΆΡΘΡΟ 1

Ο
: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δημοπρασία είναι πρόχειρη, φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/81 και της παραγράφου 1 του άρθρου 199 του Ν. 

3463/2006. Θα διεξαχθεί 07/07/2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00’ π. μ., ενώπιον της  

αρμόδιας επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας.  

 
ΆΡΘΡΟ 2

Ο
:ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

Συνολικά διατίθενται τα παρακάτω είδη: 
Ομάδα 1: Σιδερένιοι κάδοι 660 ltr., εκτιμώμενη ποσότητα εκατόν ογδόντα δύο (182) 
κάδοι. 
Ομάδα 2: Δύο (2) τόνοι παλαιών σιδήρων. 

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 

5061/08-04-2021 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων Κινητών πραγμάτων 

και συγκεκριμένα:  

1. 0,12 €/κιλό για σίδηρο. 

2. 0,60 €/κιλό για χάλυβα.  

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 Δημαρχιακό κατάστημα και να 

προσκομίσουν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 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 Δήμου μας ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες 

βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο, 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,Δ. 

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 Δήμου 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 Διενέργειας 



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 Δήμου. 

 

ΆΡΘΡΟ 8
Ο
: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο πλειοδότης θα παραλάβει τα εκποιούμενα αντικείμενα από τους χώρους της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, όπου βρίσκονται αποθηκευμένα, παρουσία της Επιτροπής διεξαγωγής του 

διαγωνισμού και του Εφόρου ή άλλου αρμοδίου υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος.  

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 Δήμου, ή σε τραπεζικό 

του λογαριασμό χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο. 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.Δ. 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.Δ. 270/81 

οριζόμενα.(παρ.4 άρθρο 6 Π.Δ. 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 Δήμου και στην 

επίσημη ιστοσελίδα του www.kaisariani.gr. 

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη δημοπρασία χορηγούνται από το Τμήμα Δημοτικών 

Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΜΗΝΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ 


