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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

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

δηµοπρασιών διά εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων». 

2.  Την σχετική µε την εκποίηση κινητών πραγµάτων των ∆ήµων παράγραφο 1 του άρθρου 199 του

Ν.3463/2006 (∆ΚΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

3.  Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

4. Την υπ’αριθµ 253/2016 (Α∆Α: 6ΒΡΒΩΗ5-Ρ∆Τ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

5. Την υπ’αριθµ 452/2017 (Α∆Α: ΩΖΙΗΩΗ5-ΜΣ∆) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

6.  Την  υπ’ αριθ.  60/29-01-2018  (Α∆Α:Ω4ΑΩΩΗ5-Υ23)  απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  µε  την

οποία ορίστηκαν τα αιρετά µέλη της Εκτιµητικής Επιτροπής Κινητών Πραγµάτων και Ακινήτων (αρ.

199 παρ. 2, αρ. 186 παρ. 5 ∆ΚΚ και του άρθρου 7 του Π∆ 270/81)κατά το έτος 2018

7.  Την υπ’ αριθ. 77/09-02-2018 (Α∆Α: Ω20ΙΩΗ5-1ΕΣ) απόφαση ∆ηµάρχου, µε την οποία ορίσθηκαν

τα  µέλη  της  Επιτροπής  Εκτίµησης  του  άρθρου  7  του  Π∆ 270/81  α)  Κινητών  Πραγµάτων και  β)

Ακίνητων του ∆ήµου Χανίων(ενός µηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή

του ) για το έτος 2018

8. Την υπ’ αριθ. 358/30-05-2018 (Α∆Α:6ΖΚΟΩΗ5-ΩΤΝ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία

τροποποιεί την υπ’αρ.173/2018 απόφαση ∆.Σ. και ορίζει εκ νέου τα µέλη της  Επιτροπής ∆ιενέργειας

δηµοπρασιών.

9.  Το  µε  αριθµ.  πρωτ.  7912/16-02-2018  έγγραφο  της  ∆/νσης  Περιβάλλοντος,  Πρασίνου  &

Καθαριότητας περί της εκποίησης άχρηστων κάδων απορριµµάτων, καθώς και την υπ΄αριθµ. πρωτ.

22978/17-05-2018 έκθεση της  Επιτροπής  του  άρθρου  7  του  Π∆ 270/81  για  τον  καθορισµό  τιµής

εκκίνησης  όσον  αφορά  τη  δηµοπράτηση  άχρηστου  υλικού  (µεταλλικοί  –  πλαστικοί  κάδοι

απορριµµάτων και λοιπό µεταλλικό υλικό) της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας.

10. Την υπ’αρ. 282/01-06-2018 απόφαση ∆ηµάρχου Χανίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων

ΑΔΑ: ΨΚΦΓΩΗ5-8ΙΣ



11. Την υπ’αρ. 404/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Χανίων

12. Την υπ’αρ. 27465/14-06-2018 ∆ιακήρυξη

13. Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας της επιτροπής της παρ.1 του αρθ.7 του Π∆ 270/1981

14. Την υπ’αρ. 482/18 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κήρυξης ως άγονου της δηµοπρασίας

15. Την υπ’αρ. 33300/18 απόφαση Αντιδηµάρχου Χανίων 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επαναληπτική,  φανερή  ,  πλειοδοτική,  προφορική  δηµοπρασία  για  την  εκποίηση  κατεστραµµένων

µεταλλικών και πλαστικών κάδων, καθώς και λοιπού µεταλλικού υλικού του ∆ήµου Χανίων: 

Άρθρο 1ο 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

Η επαναληπτική δηµοπρασία είναι  φανερή, πλειοδοτική και προφορική. Θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις

διατάξεις  του  Π.∆.  270/1981  και  σε  εκτέλεση  των  υπ’ αριθ.  253/2016  και  452/2017  αποφάσεων

∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώπιον της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.∆. 270/1981 στις 30

Ιουλίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα  και από ώρα 12.00  έως 12.30 µ.µ. στο ∆ηµαρχείο Χανίων (αίθουσα

συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου), οδός Κυδωνίας 29, Χανιά. 

Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της ανωτέρω οριζόµενης ώρας λήξης, εφόσον εξακο-

λουθούν άνευ διακοπής 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 πλειο-

δοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά  εκφώνησης µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη

Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον κάθε πλειοδοτούντα και η δέσµευση µεταφέρεται διαδοχικά

από τον πρώτο στους επόµενους επιβαρύνοντας οριστικά των τελευταίο πλειοδότη .

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην 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 επι-

τροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στην δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους

υπό της οικεία διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά . Πλειοδότης ανακη-

ρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την υψηλότερη τιµή  / ανά κιλό.

Άρθρο 2o 

Αντικείµενο της  δηµοπρασίας 

Η  επαναληπτική  δηµοπρασία  αφορά  την  εκποίηση   µεταλλικών  κάδων  και  λοιπού  µεταλλικού

υλικού και  πλαστικών κάδων, που συγκεντρώνονται σε χώρους του ∆ήµου και µπορεί ο πλειοδοτών

να παραλαµβάνει τις εκποιούµενες ποσότητες, κατόπιν εγκρίσεως της αρµόδιας επιτροπής. Ειδικότερα,

θα εκποιηθούν κατ΄εκτίµηση οι ακόλουθες ποσότητες:

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

( ΤΕΜ. )

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

1 Μεταλλικοί κάδοι 1100lt 

(βάρους 80kg έκαστος) 1000 0,12€

2 Πλαστικοί κάδοι 1100lt 

(βάρους 50kg έκαστος) 70 0,12€

3 Πλαστικοί κάδοι 360lt 
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(βάρους 15kg έκαστος) 30 0,12€

4. Γωνιακός τροχός STARMAX 1 0,12€

5. Αλυσοπρίονο HUSQVARNA 136 1 0,12€

6. Χλοοκοπτική µηχανή 

VIKING HB-6

1 0,12€

7. Χλοοκοπτική µηχανή

HUSQVARNA 152 SVB

1 0,12€

8. Χλοοκοπτική µηχανή

PLEO MAC 190

1 0,12€

9. Χλοοκοπτική µηχανή

EFCO

1 0,12€

10. Χλοοκοπτική µηχανή

CASTEL GARDEN No10

1 0,12€

11. Χορτοκοπτικό 

HUSQVARNA 335

1 0,12€

12. Κονταροπρίονο

STIHL Compi-85

1 0,12€

Άρθρο 3ο 

Τιµή εκκίνησης 

Ως ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς των εκποιούµενων ορίζεται το ποσό των  ∆ώδεκα χιλιάδων

πεντακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (12.514,35€)

Η προσφορά δεσµεύει τους συµµετέχοντες για χρονικό διάστηµα  εκατόν είκοσι (120) ηµερών από

την ηµεροµηνία διενέργειας της δηµοπρασίας. 

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν προσφορά  για όλα τα  πιο πάνω είδη υλικών (σιδερένιοι κάδοι

και λοιπό µεταλλικό υλικό & πλαστικοί κάδοι) 

Άρθρο 4ο 

∆ικαίωµα συµµετοχής 

∆ικαίωµα  συµµετοχής  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  (τα  οποία  οφείλουν  να

εκπροσωπούνται  νόµιµα),  εφόσον  κατά  την  ηµέρα  και  ώρα  διενέργειας  της  δηµοπρασίας

προσκοµίσουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο που στο εξώφυλλό του θα αναγράφει το

όνοµα/επωνυµία του συµµετέχοντος και τον τίτλο της δηµοπρασίας και θα περιέχει τα αναφερόµενα

στο  άρθρο 6 της παρούσας. Η συµµετοχή στη επαναληπτική δηµοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση

και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης  καθώς και την πλήρη γνώση των προς εκποίηση

κάδων απορριµµάτων.

Άρθρο 5ο 

Όροι και υποχρεώσεις 

1. Ο πλειοδότης θα παραλάβει µε δικά του µέσα τα εκποιούµενα είδη από το χώρο περισυλλογής (Σόδυ

Ακρωτηρίου,  Γαλατάς  Ν.  Κυδωνίας,  Μοναχή  Ελιά,  Αποθήκη  «Ρεγγίνα»)  σε  συνεργασία  µε  τους

αρµόδιους υπαλλήλους του ∆ήµου. 

2. Η παραλαβή θα γίνει κατόπιν συνεννόησης µε τον προϊστάµενο του Τµήµατος Καθαριότητας &

Ανακύκλωσης (Τηλ.: 2821341778 & e mail: d-perivallon@chania.gr). 

3. Κατά την παραλαβή του προς εκποίηση υλικού θα εκδοθούν τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα,

δελτίο αποστολής από το ∆ήµο και ζυγολόγιο από την εταιρεία. 
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Άρθρο 6ο 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν σε κλειστό φάκελο τα εξής δικαιολογητικά µε ποινή απο-

κλεισµού   :

α. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου ή νοµίµου εκπροσώπου αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Εάν

συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει

αντίγραφο καταστατικού, το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης από το οποίο να προκύπτει η κατά

νόµο δηµοσίευση , καθώς και πρακτικό ∆.Σ. συµµετοχής στη συγκεκριµένη δηµοπρασία µε εξουσιο-

δότηση συγκεκριµένου προσώπου .

Για τη συµµετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νοµική προσωπικότητα .

β. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου

Παρακαταθηκών και ∆ανείων,ποσοστού 10% επί του οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

γ.  Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα ( του συµµετέχοντα και του εγγυητή ). 

δ.  ∆ηµοτική ενηµερότητα από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Χανίων ( του συµµετέχοντα και του

εγγυητή ). 

ε . Υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερόµενου (φυσικού προσώπου ή νοµίµου εκπροσώπου αν πρόκειται

για νοµικό πρόσωπο) και του εγγυητή αυτού ότι :

1) έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και  αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα .

2) ∆εν τελούν υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη

ανάλογη κατάσταση .

3) ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης

ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία . 

Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί µε το γνήσιο της υπογραφής την

ηµεροµηνία κατάθεσής τους . Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής οι υπεύθυνες δηλώσεις θα έχουν

θεωρηθεί µε το γνήσιο της υπογραφής την ηµέρα αποστολής τους ( σφραγίδα ταχυδροµείου ) . ∆εν

µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο από τα  ανω-

τέρω δικαιολογητικά.

Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει ενδιαφερόµενος που υποβάλλει δικαιολογητικά τα οποία δεν δια-

λαµβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία .

Τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν .4250/2014 σε

ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.

Άρθρο 7ο 

Εγγυητική καλής εκτέλεσης 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού προσφοράς του πλειοδότη. 

Η κατατεθείσα αρχικώς εγγυητική επιστολή συµµετοχής επιστρέφεται µε την υπογραφή της σύµβασης.

Επίσης, επιστρέφονται και οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των τυχόν λοιπών συµµετεχόντων. 

Άρθρο 8ο 

∆ιαδικασία διενέργειας της δηµοπρασίας 

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

καθορισµένη ηµέρα και  ώρα από  την  αρµόδια  Επιτροπή.  Η επαναληπτική δηµοπρασία  µπορεί  να

συνεχιστεί  και  µετά  την  οριζόµενη  στη  διακήρυξη  ώρα  εφόσον  εξακολουθούν  χωρίς  διακοπή  οι

προσφορές. Για τη συνέχιση της επαναληπτικής 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  Επιτροπή  πριν  την  έναρξη  της  διαδικασίας,

ΑΔΑ: ΨΚΦΓΩΗ5-8ΙΣ



παρουσιάζοντας  και  το  αντίστοιχο  νόµιµο  πληρεξούσιο  έγγραφο,  διαφορετικά  θεωρείται  ότι

συµµετέχει για δικό του λογαριασµό. 

2. Η Επιτροπή δηµοπρασίας παραλαµβάνει τους φακέλους των δικαιολογητικών. Στο εξώφυλλο του

κάθε φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το όνοµα του συµµετέχοντος ή η επωνυµία της

εταιρίας.  Η  Επιτροπή  καταχωρεί  στο  πρακτικό  διενέργειας  της  δηµοπρασίας  τα  ονόµατα  των

ενδιαφερόµενων κατά σειρά προσέλευσης. 

3. Στη συνέχεια, η επιτροπή µονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητά

τους.  Η  τυχόν  απόφασή  της  περί  αποκλεισµού  ενδιαφερόµενου  από  τη  συµµετοχή  του  στη

δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 

4. Ακολούθως, ο διαγωνισµός συνεχίζεται µε προφορική πλειοδοσία ανάµεσα σε εκείνους που έχουν

υποβάλει νόµιµα και εµπρόθεσµα όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα δικαιολογητικά, έως ότου

αναδειχθεί  ο  τελικός  πλειοδότης.  Μετά  τη  λήξη  της  επαναληπτικής  δηµοπρασίας,  το  πρακτικό

διενέργειας του διαγωνισµού υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής, τον τελικό πλειοδότη και τον

εγγυητή του. 

Άρθρο 9ο 

∆ικαίωµα υποβολής ένστασης 

∆ικαίωµα υποβολής ένστασης έχουν µόνο όσοι συµµετείχαν στη δηµοπρασία ή αποκλείσθηκαν από

αυτήν σε οποιοδήποτε στάδιο και µόνο για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Οι

ενστάσεις επί της διεξαγωγής της δηµοπρασίας κατατίθενται στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου και,

αφού πρωτοκολληθούν, διαβιβάζονται στην Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας την ίδια ηµέρα

διεξαγωγής  της  δηµοπρασίας.  Η  Επιτροπή  διενέργειας  της  δηµοπρασίας  γνωµοδοτεί  επί  των

ενστάσεων, η δε γνώµη της αυτή καταγράφεται στο πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας. 

Πριν  από  την  έγκριση  ή  µη  του  πρακτικού  για  το  αποτέλεσµα  της  δηµοπρασίας  η  Οικονοµική

Επιτροπή αποφασίζει σχετικά µε τις υποβληθείσες ενστάσεις. 

Άρθρο 10ο 

Κριτήριο κατακύρωσης – Υπογραφή Σύµβασης 

Κριτήριο για την κατακύρωση της δηµοπρασίας θα είναι η υψηλότερη συνολική τιµή και για τα δύο

είδη που θα επιτευχθεί ,  αποκλειόµενης προσφοράς που θα αναφέρεται µόνο σε µέρος αυτών.

Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει τη µεγαλύτερη προσφορά στο σύνολο του πα-

κέτου. Μετά το πέρας της δηµοπρασίας η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλλει τα  δικαιολογητικά συµ-

µετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει

περί της κατακυρώσεως ή µη του αποτελέσµατος του διαγωνισµού . Το κατώτατο όριο της πρώτης

προσφοράς και για τα δύο είδη ορίζεται σε 0,12 €/ κιλό προ ΦΠΑ για τους µεταλλικούς και τους πλα-

στικούς κάδους, καθώς και το λοιπό µεταλλικό υλικό. Κάθε µεταγενέστερη της πρώτης προσφοράς θα

αυξάνεται τουλάχιστον κατά ένα λεπτό (0,01) ευρώ από την προηγούµενή της .

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΒΑΡΟΣ

ΣΕ ΚΙΛΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ /

ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑ ΦΠΑ

1 Μεταλλικοί κάδοι 

1100lt (βάρους 

80kg έκαστος)

1000 τεµ.

80.000kg περίπου.

0,12€ 11.904,00

2 Πλαστικοί  κάδοι

1100lt (βάρους

50kg έκαστος)

70 τεµ.

3.500kg περίπου

0,12€ 520,80
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3 Πλαστικοί  κάδοι

360lt (βάρους 15kg

έκαστος)

30 τεµ.

450kg περίπου

0,12€ 66,96

4. Γωνιακός  τροχός

STARMAX

1 τεµ.

4kg

0,12€ 0,59

5. Αλυσοπρίονο

HUSQVARNA 136 1 τεµ

6kg. 

0,12€ 0,89

6 Χλοοκοπτική

µηχανή 

VIKING HB-6

1 τεµ.

25kg

0,12€ 3,72

7. Χλοοκοπτική

µηχανή

HUSQVARNA 152

SVB

1 τεµ.

26kg

0,12€ 3,86

8. Χλοοκοπτική

µηχανή

PLEO MAC 190

1 τεµ.

26kg

0,12€ 3,86

9. Χλοοκοπτική

µηχανή

EFCO

1 τεµ.

24kg

0,12€ 3,57

10. Χλοοκοπτική

µηχανή

CASTEL

GARDEN No10

1 τεµ.

25kg

0,12€ 3,72

11. Χορτοκοπτικό 

HUSQVARNA 335 1 τεµ.

8kg

0,12€ 1,19

12. Κονταροπρίονο

STIHL Compi-85

1τεµ.

8kg

0,12€ 1,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  : ∆ώδεκα χιλιάδες πεντακόσια δεκατέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά

(12.514,35€)

Προσφορές µικρότερες του ποσού αυτού απορρίπτονται . Ο τελευταίος πλειοδότης µετά την τελευταία

του προσφορά θα κάνει ανάλυση της τελικής προσφοράς σε τιµή ανά κιλό για κάθε ένα από τα εκ-

ποιούµενα είδη.

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

συµµορφωθεί,  ειδάλλως  η  δηµοπρασία  επαναλαµβάνεται  µετά  από  απόφαση  του  ∆ηµοτικού

Συµβουλίου σε βάρος του τελικού πλειοδότη και του εγγυητή του, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς

ορίζεται το επ' ονόµατι αυτού κατακυρωθέν ποσόν, ποσό το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του

∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Το ανωτέρω πρακτικό της  Επιτροπής διαβιβάζεται  για έγκριση και  κατακύρωση στην  Οικονοµική

Επιτροπή  του  ∆ήµου,  η  οποία  κατακυρώνει  ή  όχι,  σύµφωνα και  µε  την  εισήγηση  της  Επιτροπής

διενέργειας της δηµοπρασίας. Η εκδοθείσα απόφαση αποστέλλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.

1 του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση

Κρήτης για τον προβλεπόµενο από την παραπάνω διάταξη έλεγχο νοµιµότητας.
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Ο  τελικός  πλειοδότης  δεν  αποκτά  δικαίωµα  για  αποζηµίωση  αν  δεν  εγκριθούν  τα  πρακτικά  της

δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή και η εκδοθείσα απόφασή της από την Αποκεντρωµένη

∆ιοίκηση Κρήτης.

Η κοινοποίηση της εγκριθείσας νόµιµης κατακυρωτικής απόφασης στον τελικό πλειοδότη γίνεται µε

επιδοτήριο  έγγραφο,  που  υπογράφεται  από  αυτόν  που  επιδίδει  και  τον  παραλήπτη  ή  µε  FAX.  Σε

περίπτωση  απουσίας  ή  άρνησης  του  τελικού  πλειοδότη  να  την  παραλάβει,  θυροκολλείται  στο

κατάστηµα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο (2) µάρτυρες. 

Ο τελικός πλειοδότης  υποχρεούται,  εντός δέκα (10)  ηµερών από την κοινοποίηση της εγκριθείσας

απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε

τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας και το σύνολο των

δικαιολογητικών για τα οποία είχε καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ή αυτών που η ισχύς τους έχει λήξει,

άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου άνευ δικαστικής παρεµβάσεως, ενεργείται

δε  αναπλειστηριασµός σε βάρος  του και  του εγγυητή του,  ενεχοµένων αµφοτέρων δια την επί  το

έλασσον  διαφορά  του  αποτελέσµατος  της  δηµοπρασίας  από  την  προηγουµένη.  Με  τη  λήξη  της

παραπάνω προθεσµίας η σύµβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.

Άρθρο 11ο

Εξόφληση του τιµήµατος

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού καλείται ο ανάδοχος µε έγγραφο της Επιτροπής, να καταβάλει

το τίµηµα στο ταµείο του ∆ήµου ως εξής: 

Α ) Το ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της τιµής κατακύρωσης της προσφοράς του εντός (10) δέκα

ηµερών από της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµο-

πρασίας και πριν από τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης , 

Β ) Το υπόλοιπο 50%  θα καταβάλλεται τµηµατικά µε βάση τα ζυγολόγια . Σε περίπτωση που  πλειο-

δότης δεν καταβάλει εµπρόθεσµα το τίµηµα, η κατακύρωση ανατρέπεται και καταπίπτει η  εγγυητική

επιστολή συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή µπορεί να κατακυρώσει τα εκποιούµενα είδη

στον επόµενο. Η πιστοποίηση της παραληφθείσης ποσότητας θα γίνεται από τον  αρµόδιο ορισθέντα

υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας- Περιβάλλοντος - Πρασίνου- του  ∆ήµου Χανίων. Ο ανάδο-

χος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε  τρίτο, συµπεριλαµβα-

νοµένου και του προσωπικού του ∆ήµου Χανίων για οποιαδήποτε ζηµιά ή  απαιτήσεις που θα προέλ-

θουν από δικές του ή προστεθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόµενες σε δόλο ή αµέλεια , κατά

την εκτέλεση των εργασιών αποµάκρυνσης ή και εξ αφορµής αυτών . Ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη

για πραγµατικά ελαττώµατα ή έλλειψη ιδιοτήτων των εκποιούµενων πραγµάτων .

Με τη συµµετοχή στον διαγωνισµό τεκµαίρεται ότι ο προσφέρων έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη του εί-

δους των εκποιούµενων και της κατάστασης στην οποία αυτά ευρίσκονται και ότι αυτά είναι της τελεί-

ας αρεσκείας του και κατάλληλα για ανακύκλωση . Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση

της εργατικής , ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής νοµοθεσίας σχετικά µε την απασχόληση του προσωπι-

κού του . Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε επιµέλεια τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσί-

ας και να παίρνει όλα τα µέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας που προβλέπει η νοµοθεσία .

Το ποσό αυτό θα πιστωθεί στον Κ.Α. 1122.001».

Άρθρο 12ο

Υποχρεώσεις πλειοδότη

Η µεταφορά των κάδων θα γίνει µε οχήµατα του πλειοδότη, έπειτα από σχετικό έγγραφο αίτηµα της

∆ιεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος – Πρασίνου  του ∆ήµου, το αργότερο εντός πέντε (5)  ηµε-

ρών από τη λήψη του ως άνω αιτήµατος .
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Ο πλειοδότης υποχρεούται να ζυγίσει µε δικά του έξοδα και ευθύνη τους κατεστραµµένους κάδους

προκειµένου να προσδιορισθεί το ακριβές τους βάρος , παρουσία υπαλλήλου που θα οριστεί από την

∆ιεύθυνση Καθαριότητας – Περιβάλλοντος – Πρασίνου του ∆ήµου Χανίων. Μετά την ζύγιση θα συ-

ντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης υπογεγραµµένο από τον πλειοδότη και τον υπάλληλο της ∆/νσης Κα-

θαριότητας-Περιβάλλοντος-Πρασίνου,   που  επιβλέπει  την  ζύγιση  .  Σε  περίπτωση  πλεονάζουσας

απόκλισης από το αρχικό προϋπολογισθέν βάρος των δηµοπρατούµενων δια της παρούσας κάδων µετά

την ζύγιση θα καταβάλλεται το τίµηµα από τον πλειοδότη για το επιπλέον βάρος σύµφωνα µε την τιµή

της προσφοράς του . Σε αντίθετη περίπτωση θα επιστραφεί στον πλειοδότη το ανάλογο ποσό .

Άρθρο 13ο

Ευθύνη ∆ήµου

Ο ∆ήµος Χανίων δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οποιαδήποτε εκνίκηση των ειδών, ούτε για

την εν γένει  κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα είδη αυτά,  ούτε για τις  επ’ αυτών υφιστάµενες

δουλείες.  Σε  περίπτωση  εκνίκησης  των  ειδών,  ο  ∆ήµος  υποχρεούται  να  επιστρέψει  άτοκα  το

καταβληθέν από τον αγοραστή ποσό, σε περίπτωση δε µερικής εκνίκησης, το ανάλογο αυτής ποσό, το

οποίο θα οριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή στα καθ’

ύλην και κατά τόπο αρµόδια δικαστήρια.

Άρθρο 14ο

Επανάληψη της δηµοπρασίας

1. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται από τον ∆ήµαρχο, εάν δεν παρουσιαστεί σ’ αυτήν πλειοδότης.

2. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος

αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας,

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελικός πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να

υπογράψουν τα πρακτικά, όπως και όταν µετά την κοινοποίηση στον τελικό πλειοδότη της απόφασης

της  Οικονοµικής  Επιτροπής  για  το  αποτέλεσµα  της  δηµοπρασίας  και  την  εγκριτική  απόφαση της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης δεν προσέλθει  εµπρόθεσµα για τη σύνταξη και υπογραφή της

σύµβασης.

3. Σε  περίπτωση που ο τελικός  πλειοδότης και ο εγγυητής του είτε  αρνούνται  να υπογράψουν τα

πρακτικά  είτε  δεν  προσέλθουν  εµπρόθεσµα  για  τη  σύνταξη  και  υπογραφή  της  σύµβασης,  η

δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε βάρος τους, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι

τούτου κατακυρωθέν ποσόν, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

4. Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται  µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η οποία

αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως, δηµοσιεύεται µε τον τρόπο που δηµοσιεύεται και η

αρχική  διακήρυξη,  αλλά  πέντε  (5)  τουλάχιστον  ηµέρες  πριν  από  την  ηµέρα  διενέργειας  της

επαναληπτικής δηµοπρασίας και διεξάγεται όπως και η αρχική.

5. Η επανάληψη της  δηµοπρασίας  ενεργείται  µε  βάση τη  δοθείσα  τελευταία  προσφορά κατά την

προηγούµενη δηµοπρασία.

Άρθρο 15o

∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου (www  .  chania  .  gr  ) και στον

Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας.

Για την ανάρτηση αυτή θα εκδοθεί αποδεικτικό ανάρτησης.
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Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί πέντε (5)  τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διενέργεια δηµο-

πρασίας σε µία ηµερήσια εφηµερίδα και σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού και θα αναρτηθεί

και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Χανίων www.  chania  .gr  . Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυ-

ξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν τον πλειοδότη και εξοφλούνται πριν την υπογραφή

της σύµβασης.

Άρθρο 16ο

Για ότι δεν προβλέπεται στους όρους της παρούσας διακήρυξης ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 270/1981

(Φ.Ε.Κ. – 77/30-3-1981 τ. Α΄), του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. – 114 τ.

Α/8-6-2006) και του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 τ. Α΄/7-6-2010), Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα.

                                                                      

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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