
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 81/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  
Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-4-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 11690/8-4-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας εκποίησης λιπάσµατος που βρίσκεται στο χώρο της 
ΑΕΒΑΛ. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος 1. Παρασκευή Βρυζίδου 
2.  Γεώργιος Κοκκινίδης 2. Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  
4. Κων/νο Σερσεµη   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης   
6. Ιωάννης Αριστερίδης   
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 

  

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι µε την 
υπ’αριθµ 32/2016 Α∆Σ αποφασίσθηκε η εκποίηση λιπάσµατος που βρίσκεται στο χώρο της πρωην ΑΕΒΑΛ 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 270/81 και τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή. Επίσης 
ορίσθηκε η επιτροπή εκτίµησης µε την υπ’αριθµ 149/7859/2-3-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου, έργο της 
επιτροπής η εκτίµηση του κινητού και ο προσδιορισµός του τιµήµατος. Η Επιτροπή µε το υπ’αριθµ 8787/10-
3-2016 πρακτικό της βρήκε και καταµέτρησε ότι υπάρχουν περίπου 40 τόνοι υδρασβεστος (βρέθηκε 
διάσπαρτη στο χώρο)  και ως τιµή µονάδας προτείνει 0,02 ευρω / κιλό. Οι ποσότητες δεν είναι ακριβείς και 
µπορεί να αυξοµειωθούν. 
 

   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δηµοπρασίας. 
 
     Αριθµ. Αποφ.81/2016 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 & τις διατάξεις του Π.∆ 270/81 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

 
 

   Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την εκποίηση 40 περίπου τόνων θειϊκής  αµµωνίας  που βρίσκεται 

εγκαταλελειµµένη  στο χώρο  της ΑΕΒΑΛ όπως παρακάτω: 
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   ΄Αρθρο 1ο 
 Η δηµοπρασία φανερή-προφορική-πλειοδοτική θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, ενώπιον 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που ορίστηκε µε την υπ’αριθµ. 373/2014, στις …….. ηµέρα  Τρίτη    και ώρα  ….., 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, ∆/νση 25ης Μαρτίου 15, στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου.                      
 
 ΄Αρθρο 2ο 

   Η ποσότητα του λιπάσµατος που εκποιείται, θειϊκής  αµµωνίας υποβαθµισµένης ποιότητας και σε µορφή 
πετρώδη,  ανέρχεται σε 40 περίπου τόνους. Οι ποσότητες δεν είναι ακριβείς και µπορεί ν’ αυξοµειωθούν. 

 
 ΄Αρθρο 3ο 
  Η φόρτωση και µεταφορά και το σπάσιµο του υλικού  θα γίνει από τον αγοραστή µε δαπάνες του. 
 
 ΄Αρθρο 4ο 
 Ελάχιστο όριο πρώτης  προσφοράς ορίζεται   το ποσό των 0,02 ευρώ/κιλό   παραδοτέα επί τους εδάφους στο 
χώρο αποθήκευσής της  του εργοστασίου της ΑΕΒΑΛ. 
  
 ΄Αρθρο 5ο 

    Η µέτρηση της ποσότητας  θα γίνεται στην γεφυροπλάστιγγα της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης που 
βρίσκεται στο χώρο της ΑΕΒΑΛ όπου θα εκδίδεται σχετικό ζυγολόγιο για κάθε αυτοκίνητο και θα είναι παρόντα 
τουλάχιστον δύο µέλη της Επιτροπής Παραλαβής. 
  Επιτρεπόµενο φορτίο κάθε αυτοκινήτου το ωφέλιµο, απαγορευοµένης της υπερφόρτωσης (υπέρβαρο).  
   Ο αγοραστής υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.(ταχύτης, κατάσταση οχηµάτων, τήρηση 
σηµάτων κ.λ.π.). 
   Ο ∆ήµος θα εκδίδει ∆.Α. τα οποία θα παραδίδει στα αυτοκίνητα µεταφοράς από το χώρο της ΑΕΒΑΛ . 

 
 ΄Αρθρο 6ο 
 Οι ποσότητες και ο ρυθµός παραλαβής θα καθορίζεται από τον αγοραστή και η διάρκεια της παραλαβής του 
συνόλου της ποσότητας µπορεί να γίνει και σε χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) έτη από την υπογραφή της 
σύµβασης. 
Το τίµηµα που θα προκύπτει από την αποµάκρυνση των προς εκποίηση υλικών θα πιστοποιείται από 
υπαλλήλους του ∆ήµου που θα οριστούν µε απόφαση ∆ηµάρχου και για κάθε πιστοποίηση ο ανάδοχος 
υποχρεούται  να καταβάλλει  στο ∆ήµο το αντίστοιχο τίµηµα. Η καταβολή αποδεικνύεται µόνο µε τριπλότυπα 
είσπραξης της Ταµιακής Υπηρεσίας του ∆ήµου. Το τίµηµα καταβάλλεται στο ακέραιο και απαγορεύεται η 
τµηµατική καταβολή του. 

 
   ΄Αρθρο 7ο 
Ο πλειοδότης πρέπει να εφαρµόζει δίχως παρέκκλιση τις φορολογικές, αστυνοµικής και αγορανοµικές διατάξεις 
ευθυνόµενος µόνο αυτός, για τις οποιεσδήποτε παραλείψεις αυτού και των υπ’αυτού προστιθέντων προσώπων 
και των βοηθών εκπλήρωσης υποχρεούµενος να τους έχει ασφαλίσει καθώς και τα χρησιµοποιούµενα 
µηχανήµατα και αυτοκίνητα. 
   Επίσης ευθύνεται αυτός προσωπικά για κάθε αποζηµίωση, συνεπεία βλάβης, φθορές ή ζηµιές που θα έλθει 
από το λόγο αυτόν σε πρόσωπα ή πράγµατα. 
  
 ΄Αρθρο 8ο 
   Για να συµµετέχει κάποιος στη δηµοπρασία θα πρέπει να καταβάλει ως εγγύηση το ποσό των 80,00 ευρώ σε 
γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 
τράπεζας ή χρηµατικό ποσό. 
   Την εγγύηση αυτή θα επιστρέψει ο ∆ήµος στον πλειοδότη µετά τη λήξη της σύµβασης µε τον όρο ότι αυτός 
θα έχει εκπληρώσει εµπρόθεσµα και µε ακρίβεια όλους τους όρους της σύµβασης και τις υποχρεώσεις που 
δηµιουργεί η σύµβαση σε τρίτους. 
 
 ΄Αρθρο 9ο 
   Ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας, καθιστάµενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για 
την εκπλήρωση της σύµβασης. 
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 Άρθρο 10ο 
   Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωµα δεν αποκτά προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών 
της δηµοπρασίας. 
 
  
΄Αρθρο 11ο 
   Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε 10 ηµέρες από την κοινοποίηση της εγκριτικής πράξεως της 
∆ιοικητικής Αρχής να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή του συµβολαίου, διαφορετικά η εγγύηση που 
έχει κατατεθεί, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση και ενεργείται αναπλειστηριασµός εις 
βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχοµένων και των δύο, για τη µικρότερη τυχόν διαφορά του νέου 
τιµήµατος, από του τιµήµατος της προηγουµένης δηµοπρασίας. 
 
 ΄Αρθρο  12ο 
    Οποιοσδήποτε θελήσει να πλειοδοτήσει για λογαριασµό άλλου οφείλει να δηλώσει τούτο πριν αρχίσει η 
δηµοπρασία παρουσιάζοντας και το νόµιµο πληρεξούσιο, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι παίρνει µέρος για 
λογαριασµό του. 
 
 ΄Αρθρο 13ο   
  Ο πλειοδότης δεν έχει το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση, ούτε να ζητήσει την επιστροφή ή τη µείωση της 
αξίας για οποιαδήποτε αιτία. 

 
 ΄ Αρθρο 14ο 
    Επειδή τα παραδιδόµενα υλικά λιπάσµατος είναι υποβαθµισµένης ποιότητας και σε µορφή πετρώδη, ο ∆ήµος 
δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση ως προς την ποιοτική σύστασή της και ο αγοραστής θα παραλαµβάνει αυτά 
όπως έχουν και εφόσον τα κρίνει κατάλληλα.  Τυχόν ακαταλληλότητα θα αιτιολογείται επαρκώς πριν την 
παραλαβή. 
 
   ΄Αρθρο 15ο 
   Ο ∆ήµος καµία ευθύνη για αποζηµίωση δεν θα φέρει, αν αρνηθεί να εγκαταστήσει ή καθυστερήσει την 
εγκατάσταση του πλειοδότη στο χώρο για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ούτε έχει υποχρέωση για το λόγο αυτό να 
µειώσει ή να διαλύσει τη σύµβαση. 
 
     ΄Αρθρο 16ο 
   Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

   Οι διαγωνιζόµενοι εφ’ όσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως, εφ’ όσον 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  Η 
εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από ∆ηµόσια Αρχή ή 
Τράπεζα. 
   Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν καταστατικό µε τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι 
δυνατός έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης.  Επιπλέον, το καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα 
συνοδεύεται από το αντίγραφο τους σχετικού ΦΕΚ.  Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν: α) το πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του µαζί µε το ΦΕΚ που 
έχει αυτό δηµοσιευθεί και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. µε όλα τα συµβόλαια και τις 
τυχόν τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ΦΕΚ έγγραφα. 
   Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκοµίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα.  Φωτοτυπίες 
ανεπικύρωτες δεν γίνονται δεκτές. 

 
   ΄Αρθρο 17ο 
   Η δηµοπρασία διέπεται από τις διατάξεις του  Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και 
του Π.∆/τος 270/81 «Περί διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν 
πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» , τις διαταξεις του Ν 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική µ’ αυτά 
διάταξη. 
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   ΄Αρθρο 18ο 
   Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία τοπική εφηµερίδα τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν τη 
δηµοπρασία και τοιχοκόλληση  αντιγράφου στην εξώθυρα του δηµοτικού καταστήµατος της έδρας του ∆ήµου 
καθώς και θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον 
πλειοδότη. 

΄Αρθρο 19ο 
 Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Π.∆/τος 
270/81. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 81/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Παρασκευή Βρυζιδου 
Γεώργιος Καραίσκος 
 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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