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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ διακηρύττει  ότι: 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Παιδείας του Δήμου Χίου, που εδρεύει στην πόλη του Δήμου Χίου, έχει στην πλήρη 

κυριότητα, νομή και κατοχή του, τρία (3) Χαλύβδινα Φίλτρα και έναν (1) 

Μετασχηματιστή ισχύος 400 KVA και 380 volt. 

Έχοντας υπόψη: 

1)το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 2) το άρθρο 199 του ΔΚΚ (Ν.3463/06) 

3)τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 

4)την πράξη 148/2011 Τμήμα VII Ελ.Συν. 

5)την με αρ. πρωτ. 2064/24-05-2018 έκθεση της επιτροπής εκτίμησης που 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2017 (ΑΔΑ: 61ΗΝΟΛΧΞ-ΔΡΓ) απόφαση 

Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. το με αρ. πρωτ.43797/30-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου  

6)την αριθ. 121/2018 (με ΑΔΑ:6ΩΖΙΟΛΧΞ-Ξ23) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας 

7)τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων κινητών 

Εκθέτει σε πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης τα παραπάνω κινητά με 

τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις : 

1) Περιγραφή των κινητών 
Τα προς εκποίηση κινητά πράγματα του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χίου που αφορά τρία 

(3) Χαλύβδινα φίλτρα και ένα Μετασχηματιστή 400kva.  
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Έκαστη κυλινδρική δεξαμενή έχει πάχος ελάσματος 10mm, ύψος 200εκ, 

εσωτερική διάμετρο 225εκ, εξωτερική 227εκ. Επίσης εσωτερικά έχει 

σιδηροσωλήνα Φ160, μήκους 1.5μ(15.30 kgr/m). 

O μετασχηματιστής μέσης τάσης είναι εταιρίας Trafo-Union, 400kva, 15-20kv, 

μέγιστης εντασης 578Α. Ο συγκεκριμένος τύπος έχει αποσυρθεί από την αγορά και 

δεν είναι δυνατή η εύρεση λοιπών χαρακτηριστικών του. Ο αντίστοιχος 

μετασχηματιστής άλλης εταιρίας (με τα ίδια χαρακτηριστικά και ίδιας τεχνολογίας) 

έχει βάρος λαδιού 302kgr, βάρος χαλκού πηνίου Υ.Τ 160kgr, βάρος χαλκού πηνίου 

Χ.Τ 92kgr,  και ολικό βάρος 1480 kgr δηλαδή βάρος μετάλλου=1.480-92-160-

302=926kgr. 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 
Η δημοπρασία θα είναι φανερά, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στα 

γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ., στην οδό Μιχάλων 7, την Τρίτη 26/06/2018 στις 11:00 

π.μ.-11:30π.μ. ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό 

αυτό με την 209/2017 (με ΑΔΑ:ΨΒΛΠΟΛΧΞ-ΖΜΜ) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.. 

Μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον 

εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και 

πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας 

καταχωρείται  στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 

εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.  

Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε 

αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και 

επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την 

επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, 

παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται 

ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου 

να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας 

διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της 

δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.  

3) Εγγύηση συμμετοχής 
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του 

στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, 

γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που 
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επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για 

λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού 

κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα 

δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 

διακήρυξης. 

4)Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς προτείνεται το ποσό των 1813,22 ευρώ, 
σύμφωνα με την ακόλουθη έκθεση της επιτροπής εκτίμησης: 

 
Έκθεση εκτίμησης κινητών  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ: ΧΙΟΥ 
 
Στην Χίο σήμερα την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 συνεδρίασε η επιτροπή που 

συγκροτήθηκε με την 153/2017 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χίου και του 43797 Εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Χίου (με το οποίο ορίστηκε ο μηχανικός της επιτροπής), για να 

προβεί στην εκτίμηση των προς εκποίηση τριών (3) χαλύβδινων φίλτρων και ενός  

(1) Μετασχηματιστή 400kva όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ΠΔ 270/81 και στα 

άρθρα 186 παρ.5 και 199 παρ.2 του ΔΚΚ. Την επιτροπή αποτελούν οι: 

 

1) Λαμπρινούδης Νικόλαος, Πρόεδρος της επιτροπής 

 

2) Τσατσαρώνης Θεόδωρος, Μέλος της επιτροπής 

 

3) Παρθενίδης Κων/νος, Μηχανολόγος-Μηχανικός της τεχνικής υπηρεσίας του 

Δήμου Χίου 

 

Η επιτροπή αφού μετέβη στις εγκαταστάσεις του Ιωνικού Κολυμβητηρίου Χίου για 

την εκτίμηση εκποίησης τριών (3) Χαλύβδινων Φίλτρων και ενός Μετασχηματιστή 

400kva, διαπίστωσε τα εξής:  

 

Έκαστη κυλινδρική δεξαμενή έχει πάχος ελάσματος 10mm, ύψος 200εκ, 

εσωτερική διάμετρο 225εκ, εξωτερική 227εκ.  Επίσης εσωτερικά έχει 

σιδηροσωλήνα Φ160, μήκους 1.5μ(15.30 kgr/m) 

Όγκος 

σιδήρου=3.14*2,25*2,00*0,01+2*3,14*2,25*2,25/4*0,01=0,22078125m3 

Με ειδικό βάρος σιδήρου=7.850κγρ/m3, προκύπτει  βάρος 

7850*0,22078125+1.5*15.30=1.756kgr 
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Για τις τρείς δεξαμενές προκύπτει βάρος 3*1.756=5.268kgr. 

O μετασχηματιστής μέσης τάσης είναι εταιρίας Trafo-Union, 400kva, 15-20kv , 

μέγιστης έντασης 578Α. Ο συγκεκριμένος τύπος έχει αποσυρθεί από την αγορά και 

δεν είναι δυνατή η εύρεση λοιπών χαρακτηριστικών του. Ο αντίστοιχος 

μετασχηματιστής άλλης εταιρίας( με τα ίδια χαρακτηριστικά και ίδιας τεχνολογίας) 

έχει βάρος λαδιού 302kgr, βάρος χαλκού  πηνίου Υ.Τ 160kgr, βάρος  χαλκού 

πηνίου Χ.Τ 92kgr,  και ολικό βάρος 1480 kgr δηλαδή βάρος μετάλλου=1.480-92-

160-302=926kgr. 

Για το σύνολο των ανωτέρω υλικών, προκύπτει 

βάρος χαλκού = 92+160=252kgr και 

βάρος σιδήρου=5.268+926=6.194kgr 

Λαμβάνοντας υπόψη τιμή χαλκού 4.00€/kgr και τιμή σιδήρου=130€/kgr, 

προκύπτει εκτιμούμενο κέρδος  εκποίησης ίσο με: 

 252kgr* 4,00€/kgr +6.194 kgr *130€/kgr= 1813,22€ 

 

Η εκτίμηση της επιτροπής λαμβάνεται υπ' όψιν από το διοικητικό συμβούλιο του 

Ν.Π.Δ.Δ. κατά την κατάρτιση της σχετικής διακηρύξεως δια τον καθορισμό του 

ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς. 

Αφού συντάχθηκε αυτή η έκθεση υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Λαμπρινούδης Νικόλαος 
 
 
Τσατσαρώνης Θεόδωρος 
 
 
Παρθενίδης Κων/νος 
 

5)Εγγυητής 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος 

θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και 

εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.  

6)Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη 

έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Ν.Π.Δ.Δ.. 

7)Σύμβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως 

σ’ αυτόν της αποφάσεως  περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας και προ της συντάξεως και υπογραφής του συμβολαίου, να καταβάλει 

ολόκληρο το τίμημα εις την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χίου. 
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Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την 

κοινοποίηση, 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 την σύνταξη και 

υπογραφή του συμβολαίου (ή της παραδόσεως του κινητού πράγματος εφ' όσον 

δεν απαιτείται συμβόλαιο), άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του 

Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς δικαστική παρέμβαση. 

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι 

ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από 

αυτό της προηγούμενης. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών το συμβόλαιο 

θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.  

8)Ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. 

Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού δι' οιανδήποτε εκνίκηση του 

πράγματος, υποχρεουμένου του Ν.Π.Δ.Δ. εις περίπτωσιν εκνικήσεως, να 

επιστρέψει εις τον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως, εις περίπτωσιν δε 

μερικής τοιαύτης, αναλόγου ποσού, οριζομένου δι' αποφάσεως του διοικητικού 

συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή εις τα δικαστήρια. 

9)Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου 

όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. λόγω ασύμφορου 

του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 

εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν 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. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 

πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' 

ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του 

διοικητικού συμβουλίου.  

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 

προέδρο 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. 
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Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία 

προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

10)Δημοσίευση Διακήρυξης 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του προέδρου τουλάχιστον δέκα ημέρας 

πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. και στο Δημαρχιακό Κατάστημα. 

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Χίου «www.chioscity.gr».  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη  

11)Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Διεύθυνση Αθλητισμού και 

Πολιτισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Διεύθυνση Μιχάλων 7. 

Τηλέφωνο: 2271021057 εσωτερικό 2 & 3.  

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

                     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,  

                        ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

                        ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

 

 

                                                             ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
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