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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &
ΕΥΚΛΕΙΔΗ (Νέο Δημαρχείο)
ΠΛΗΡΟΦ.: Κέγκου Φρειδ.
TΗΛ: 26510- 61308 εσωτ. 401
ΦΑΧ:26510-62794

Ελεούσα 28/03/2012
Αριθ. Πρωτ.: 9612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας Υπόψη:
Α) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
Β) Το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06)
Γ) Την αριθ. 203/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκποίηση
παλαιών οχημάτων του Δήμου
Δ) Την αριθ. 05/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
καθορίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας
Ε) Την αριθ. 57/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν
τα πρακτικά της άγονης δημοπρασίας
Διακηρύσσει ότι:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η
εκποίηση των παρακάτω φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου:
α. του με Α.Μ. 132479, με αρ. πλαισίου KL42111017 και με αρ. κινητήρα ΟΜ352,
φορτηγού ΟΜ, κοινοτικής ταξινόμησης, πετρελαιοκίνητου.
β. του με Α.Μ. 132478, με αρ. πλαισίου KL42111011 και με αρ. κινητήρα ΟΜ352,
φορτηγού ΟΜ, κοινοτικής ταξινόμησης, πετρελαιοκίνητου.
γ. του με Α.Μ. 132474, με αρ. πλαισίου CB84TD16157 και με αρ. κινητήρα
4J79025, φορτηγού FORD, κοινοτικής ταξινόμησης, πετρελαιοκίνητου.
δ. του με Α.Μ. 132477, με αρ. πλαισίου CB84TD15776 και με αρ. κινητήρα
4ΑΒGB-48201, φορτηγού FORD, κοινοτικής ταξινόμησης, πετρελαιοκίνητου, με
ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 3.500,00 € (τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).
Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την
Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη
- Ελεούσα), στις - 19 - του μήνα Απρίλη του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας
ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Δημοπρασιών.
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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 Επιτροπή η απόφαση της
οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται κατά τη σειρά εκφωνήσεώς τους μετά
του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον
εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δε δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον
πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ουδείς γίνεται δεκτός στη δημοπρασία αν δεν καταθέσει εγγύηση συμμετοχής του,
είτε ο ίδιος, είτε άλλος ενεργών για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με
το 1/10 του οριζομένου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς [γραμμάτιο σύστασης
παρακαταθηκών του Τ.Π. & Δ. ή εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
βεβαίωση του Τ.Π.& Δ. για παρακατάθεση σ’ αυτό], ποσού 350,00 € [ελάχιστο όριο
πρώτης προσφοράς 3.500,00 € Χ10%=350,00 €] .
Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται μόνο
αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους .
Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες ή Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή
τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από
μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο. Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν το καταστατικό
συστάσεως με τις τυχόν τροποποιήσεις του ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της
χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης μαζί με πιστοποιητικό του αρμοδίου
Πρωτοδικείου που θα αναγράφει τις τροποποιήσεις. Επιπλέον τα καταστατικά των
Ε.Π.Ε. θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν:
α) Πρακτικό του Διοικητικού συμβουλίου για την συγκρότησή του, την
εκπροσώπηση, την απόφαση για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και τη
χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το Φ.Ε.Κ. που αυτό έχει δημοσιευθεί , β)
Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν
τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα είναι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα
αντίγραφα. Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δεν θα γίνονται δεκτές.
Οποιοσδήποτε θελήσει να πλειοδοτήσει για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει
στην Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας πριν αρχίσει η δημοπρασία,
παρουσιάζοντας το σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θα θεωρηθεί
ότι λαμβάνει μέρος για λογαριασμό του.
Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή
των όρων της διακήρυξης καθώς και την πλήρη γνώση των προς εκποίηση οχημάτων.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο τελευταίος πλειοδότης, υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος
θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καθίσταται αλληλεγγύως και σε
ολόκληρο υπεύθυνος μετ’ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη
έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της
διοικητικής αρχής που έχει την αντίστοιχη αρμοδιότητα
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίηση σε αυτόν, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της
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διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να
προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου και πριν
τη σύνταξη και υπογραφή αυτού να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα στην
Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει
καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε
αναπλειστηριασμός σε βάρος του και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφοτέρων δια
την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγουμένης
τοιαύτης.
Μετά δε το πέρας της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικώς
καταρτισθείσα.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο Δήμος Ζίτσας δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότου δ’ οιανδήποτε εκνίκηση του
πράγματος, ούτε για την εν γένει κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προς
εκποίηση οχήματα, υποχρεουμένου του Δήμου να επιστρέψει, σε περίπτωση
εκνικήσεως, στον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 3 παρ.2 Β’ περ. γ’ του Π.Δ. 270/81.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Η τυχόν επανάληψη της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
6 του Π.Δ. 270/81.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Για ότι δεν συμπεριλαμβάνεται σ' αυτή τη διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.
270/1981 "περί της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δια εκποίηση
ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων" καθώς και των Νόμων
3463/06 και 3852/10.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο Δημαρχείο του Δήμου υπόψη κας Κέγκου Φρειδ. και στα τηλ. 26510-61308 &
62900 εσωτ. 401.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &
ΕΥΚΛΕΙΔΗ (Νέο Δημαρχείο)
ΠΛΗΡΟΦ.: Κέγκου Φρειδ.
TΗΛ: 26510- 61308 εσωτ. 401
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Ελεούσα 28/03/2012
Αριθ. Πρωτ.: 9612

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ :
Εκτίθεται σε Επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η
εκποίηση των παρακάτω φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου:
α. του με Α.Μ. 132479, με αρ. πλαισίου KL42111017 και με αρ. κινητήρα ΟΜ352,
φορτηγού ΟΜ, κοινοτικής ταξινόμησης, πετρελαιοκίνητου.
β. του με Α.Μ. 132478, με αρ. πλαισίου KL42111011 και με αρ. κινητήρα ΟΜ352,
φορτηγού ΟΜ, κοινοτικής ταξινόμησης, πετρελαιοκίνητου.
γ. του με Α.Μ. 132474, με αρ. πλαισίου CB84TD16157 και με αρ. κινητήρα
4J79025, φορτηγού FORD, κοινοτικής ταξινόμησης, πετρελαιοκίνητου.
δ. του με Α.Μ. 132477, με αρ. πλαισίου CB84TD15776 και με αρ. κινητήρα
4ΑΒGB-48201, φορτηγού FORD, κοινοτικής ταξινόμησης, πετρελαιοκίνητου, με
ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 3.500,00 € (τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Ελευθερίας &
Ευκλείδη - Ελεούσα), στις - 19 - του μήνα Απρίλη του έτους 2012 ημέρα της
εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή
διενέργειας της δημοπρασίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α] εγγύηση συμμετοχής του, είτε ο ίδιος, είτε άλλος ενεργών για λογαριασμό του
διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το 1/10 του οριζομένου ελαχίστου ορίου πρώτης
προσφοράς [γραμμάτιο σύστασης παρακαταθηκών του Τ.Π. & Δ. ή εγγυητική
Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.& Δ. για παρακατάθεση σ’
αυτό], ποσού 350,00 € (τριακοσίων ευρώ) [3.500,00 € Χ10%=350,00 €] .
β] Αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα
είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των
όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος
με το μισθωτή για όλες τις υποχρεώσεις του και στερείται του ευεργετήματος της
διαιρέσεως και διζήσεως.
γ] Επίσης ο συμμετέχων στη δημοπρασία και ο εγγυητής του θα πρέπει να
καταθέσουν:
• Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας
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•
•
•

Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα
Αντίγραφο Δ.Α.Τ.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο του Δήμου μας,
[αρμόδια υπάλληλος Κα Κέγκου Φρειδ.], των οποίων μπορούν να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

