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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1.100 lt, ΩΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
(SCRAP) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Διακηρύσσει ότι, στις 14 Δεκεμβρίου του 2022 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.,
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Χαλανδρίτσα Ν. Αχαΐας, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή
και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 165/2022 (ΑΔΑ:
9935ΩΡΕ-5Ι6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερυμάνθου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι
διακήρυξης της δημοπρασίας, που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για εκποίηση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1.100
lt, ως άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων (SCRAP) του Δήμου Ερυμάνθου, ήτοι:
Προς Εκποίηση Άχρηστα Μεταλλικά Αντικείμενα (scrap)
Α/Α

Περιγραφή των προς εκποίηση
άχρηστων μεταλλικών
αντικειμένων (scrap)

1

Κάδοι απορριμμάτων (χαλύβδινοι
γαλβανισμένοι),χωρητικότητας
1.100 λίτρων με μεταλλικό καπάκι

2

Κάδοι απορριμμάτων (χαλύβδινοι
γαλβανισμένοι),χωρητικότητας
1.100 λίτρων χωρίς μεταλλικό
καπάκι

Χώρος Αποθήκευσης

Μονάδα
Μέτρησης

Συνολική
Εκτιμώμενη
Ποσότητα

τεμάχιο

203

τεμάχιο

2

Δημοτική έκταση στις Κυδωνιές Δ. Ερυμάνθου

Σύμφωνα με την από 22-09-2022 έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης των εκποιούμενων
μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, πρόκειται για αντικείμενα (κάδοι απορριμμάτων) που
το υλικό κατασκευής τους είναι κοινός χάλυβας κατασκευών γαλβανισμένος. Επειδή υπάρχει ποικιλία κάδων,
αναγράφονται τα είδη των κάδων με το συντριπτικά μεγαλύτερο πλήθος. Επίσης, στην πλειοψηφία τους οι κάδοι έχουν
ηλικία μεγαλύτερη των δέκα ετών.
Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση:
Εκτιμώμενο Μέσο Βάρος ανά κάδο είναι: 95,00 kgr/τεμ το σώμα και 25,00 kgr/τεμ το καπάκι .
Άρα, το Συνολικό Εκτιμώμενο Βάρος των προς εκποίηση κάδων είναι: (95,00 kgr/τεμ. Χ 205 τεμ.)+ (25,00
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kgr/τεμ. Χ 203 τεμ.) = 24.550,00 kgr.
Το πραγματικό βάρος των κάδων, σύμφωνα με την έκθεση, εκτιμάται ότι θα έχει μία απόκλιση της τάξης του ±20%, θα
κυμαίνεται δηλαδή από 19.640 kgr έως 29.460 kgr, διότι είναι αδύνατος ο ακριβής υπολογισμός του βάρους τους και ο
μόνος τρόπος να υπολογιστεί το βάρος τους είναι δια ζυγίσεως. Το ακριβές βάρος των προς εκποίηση υλικών θα
προσδιοριστεί με ζύγιση, κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών από τον ανάδοχο.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 4.910,00 € (συμπερ. του ΦΠΑ), ήτοι:
Α/Α
1

Υλικά Εκποίησης
Τα προς εκποίηση άχρηστα μεταλλικά
αντικείμενα (scrap), σύμφωνα με την από 2209-2022 έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής
Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων
Κινητών Πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.Δ.
270/81

Μονάδα
Μέτρησης
kg

Εκτιμώμενη
Ποσότητα
24.550,00

Ελάχιστη
Τιμή(€)/kg
0,20

Ελάχιστο όριο της πρώτης
προσφοράς(€)
4.910,00

Το ανωτέρω ελάχιστο εκτιμώμενο όριο λόγω της υφιστάμενης ρευστής κατάστασης στο εμπόριο, δύναται να
διαφοροποιηθεί έως και ±20% της τιμής αυτού, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας στο εμπόριο μέσης τιμής αγοράς για
άχρηστα μεταλλικά αντικείμενα (scrap). Το τυχόν νέο όριο, θα ανακοινωθεί το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, με σχετική ανάρτηση στο χώρο δημοσιεύσεων του Δημοτικού
Διοικητηρίου στη Χαλανδρίτσα, καθώς και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Ερυμάνθου (www.erymanthou.gov.gr).
Η διαφοροποίηση της τιμής του ελάχιστου ορίου, δεν επιφέρει μεταβολή στο ύψος της εγγύησης συμμετοχής, όπως
αυτό υπολογίζεται παρακάτω στην παρούσα.
Σύμφωνα με την από 22-09-2022 έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης, η εκτιμώμενη αξία των
προς εκποίηση υλικών ορίζεται με πιθανή απόκλιση ±20%. Το ακριβές βάρος του προς εκποίηση υλικού θα προσδιορισθεί
με ζύγιση, κατά την διαδικασία παραλαβής από τον πλειοδότη και με βάση το αποτέλεσμα της ζύγισης (άθροισμα kg
ζυγολογίων) θα προσδιοριστεί η τελική αξία των υλικών, την οποία θα καταβάλλει ο πλειοδότης στον Δήμο.
Προσφορές μικρότερες του ποσού του ελάχιστου ορίου της πρώτης προσφοράς απορρίπτονται.
Ο τελευταίος πλειοδότης θα αναλύσει την τελευταία του προσφορά ως εξής:
24.550,00 Kg X Προσφερόμενη Τιμή/Kg = Τιμή Προσφοράς
Σε περίπτωση πλεονάζουσας απόκλισης από το αρχικό βάρος, μετά τη ζύγιση, θα καταβάλλεται το τίμημα για το επιπλέον
βάρος σύμφωνα με την τιμή τόνου της προσφοράς του πλειοδότη. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιστραφεί στον πλειοδότη
το ανάλογο ποσό.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 6 των όρων της
διακήρυξης και οι οποίοι κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, οφείλουν να καταθέσουν στην αρμόδια
Επιτροπή Διενέργειας τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 7 των όρων της διακήρυξης.
Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης, καθώς
και την πλήρη γνώση του προς εκποίηση υλικού.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό ίσο προς ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης
προσφοράς της διακήρυξης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι: 1/10 Χ 4.910,00 € /1,24 = 395,97 €,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 των όρων της διακήρυξης.
Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε θα επαναληφθεί την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Λεπτομερής διακήρυξη αναρτήθηκε στον χώρο δημοσιεύσεων του Δημοτικού Διοικητηρίου στη Χαλανδρίτσα καθώς
και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Ερυμάνθου (www.erymanthou.gov.gr), ενώ η παρούσα, στη διεύθυνση
diavgeia.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες, μέχρι και την προηγούμενη της
ημέρας διενέργειας της Δημοπρασίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ερυμάνθου, Χαλανδρίτσα Ν. Αχαΐας, Τ.Κ.:25008, αρμόδιος υπάλληλος: Λαγκαδινού
Αικατερίνη, τηλ. 26943-60319.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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