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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ & ΣΙΔΗΡΩΝ,
Η οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:
1.Το Π.Δ 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας
δημοπρασιών δι' εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
2.Το Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων» όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/2010 και το Ν. 4042/2012.
3.Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4.Την παράγραφο 1 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 σχετική με την εκποίηση κινητών πραγμάτων
των Δήμων.
5. Την αριθμ. 744/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση διενέργειας πρόχειρης
δημοπρασίας για την εκποίηση παλαιών Κάδων και σιδήρων
6. Την απόφαση 385/19 του Δημάρχου Χίου για τη Συγκρότηση της Αρμόδιας Επιτροπής
Θα πρέπει να προβεί στον καθορισμό των όρων για την πλειοδοτική φανερή και προφορική
δημοπρασίας για την εκποίηση του συνόλου των παλαιών κάδων & σιδήρων που βρίσκονται στην
Δ/ση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, των μπασκετών που θα συλλεχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία
αλλά και των σιδήρων που θα περισυλλέγουν από τους δρόμους της πόλης.
Την εκποίηση παλαιών σιδήρων (κατεστραμμένοι κάδοι, διάφορα σιδηρικά κλπ) τα οποία βρίσκονται
σε Δημοτικό χώρο της πρώην ΒΥΑΛ και στον Δημοτικό χώρο στου Γρού που στεγάζονται υπηρεσίες
της Δνσης Καθαριότητας και ανακύκλωσης .
.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ
Η δημοπρασία είναι πρόχειρη, φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ 270/81 σε εκτέλεση της αριθ. 744/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον της επιτροπής στις 17-3-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης
την 10:00 π.μ και λήξης την 10:30 π.μ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:
α) 0,10 €/κιλό για τα παλαιά σίδερα
Προσφορές μικρότερες των παραπάνω ποσών δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της
Δημοπρασίας.
Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μιας επιχείρησης στη δημοπρασία η Επιτροπή θα δέχεται προσφορά
οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια για κάθε κατηγορία κατά 0,01 € τουλάχιστον.
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ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ
Ο πλειοδότης θα παραλαμβάνει τα εκποιούμενα είδη από τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του
Δήμου ή θα του παραδίδονται στο χώρο του, σε συνεργασία με αρμόδιο υπάλληλο.
Σε κάθε περίπτωση, θα εκδίδεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή
σύμφωνα με ζυγολόγιο το οποίο θα προσκομίζεται με ευθύνη του.
Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνεται στο ταμείο του Δήμου εντός προθεσμίας μιας εβδομάδας από την
παραλαβή των εκποιούμενων υλικών.
Ο πλειοδότης θα διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι τα υλικά επαναχρησιμοποιούνται είτε ανακυκλώνονται
κατά περίπτωση.
ΧΡΟΝΙΚΉ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ορίζεται έως την 31-12-2020 με
έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της.

ΔΙΚΑΊΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
2. Πρόσφατη βεβαίωση συνεργασίας με εταιρεία (συλλογής-μεταφοράς) μη επικίνδυνων στερών
Αποβλήτων.
3. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του φυσικού προσώπου ή του νομίμου
εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει
ότι:




έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται του όρους αυτής πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται με την
παρούσα.

4. Εάν πρόκειται για εταιρεία αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο
νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με το νόμιμο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού αλλά
με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, 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.
5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
7. 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.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ
1. Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη
ημέρα και ώρα από την Αρμόδια Επιτροπή. 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 αρμόδια Επιτροπή η απόφαση της οποίας
καταχωρείται στα πρακτικά. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην
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Επιτροπή, πριν την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο νόμιμο πληρεξούσιο
έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
2. Η Επιτροπή 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.
3. 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.
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 διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη
της επιτροπής και τον τελευταίο πλειοδότη.
6. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής να
συμμορφωθεί ειδάλλως ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.
7. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών
της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
1. Η κατακυρωτική απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής αποστέλλεται για έγκριση στην Οικονομική
Επιτροπή και κατόπιν η εγκριτική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έλεγχο νομιμότητας.
2. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση με τη μη έγκριση των
πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο.
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. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται
εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης
του αρμόδιου οργάνου του Δήμου περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της
δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Από τη λήξη της
παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.
ΈΚΠΤΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΌΤΗ
Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:
 δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία.
 αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση.
ΕΝΣΤΆΣΕΙΣ
Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Αρμόδια Επιτροπή, την ίδια ημέρα
διεξαγωγής της δημοπρασίας και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν
από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία.
Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα το διαγωνισμό Επιτροπή.
ΕΞΌΦΛΗΣΗ ΤΙΜΉΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΊΗΣΗΣ
Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και αναγραφόμενο
στη σύμβαση ποσό εντός προθεσμίας μιας εβδομάδας από την παραλαβή των εκποιούμενων υλικών.
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Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι:
1. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν της εβδομάδας της καταβολής των οφειλομένων.
2. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων.
3. Διαφωνία σχετικά με το ύψους 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 αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου.
ΕΥΘΎΝΗ ΔΉΜΟΥ
Ο δήμος 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.

ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης,
ήτοι:
1. Εάν ουδείς εμφανισθεί.
2. Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε
κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την
αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη
διενέργεια της δημοπρασίας.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει 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.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους
όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της
διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

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 στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου
Αντίγραφα της διακήρυξης για τη δημοπρασία χορηγούνται από τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
στην οδό Δημοκρατίας 2 (Γραφείο 7) μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της Δημοπρασίας,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 έως 13:00).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
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