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Α Ν Α Λ Υ Τ  Ι Κ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

για την εκποίηση λιπάσματος που βρίσκεται στο χώρο της ΑΕΒΑΛ 
 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 
 
   Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε φανερή-προφορική-πλειοδοτική δημοπρασία 
σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 57/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας και 
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους δημοπρασίας που συνέταξε η Οικονομική 
Επιτροπή Δήμου Εορδαίας με την υπ’αριθμ. 116/2022 (ΑΔΑ ΨΓΜΝΩΡ6-ΔΝ9) 
απόφασή της, για την εκποίηση λιπάσματος που βρίσκεται στο χώρο της ΑΕΒΑΛ 
 

   ΄Αρθρο 1ο 
 Η δημοπρασία φανερή-προφορική-πλειοδοτική θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
Πτολεμαΐδας, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ’αριθμ. με τις 
232/2019 & 79/2020 ΑΔΣ, ημέρα Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ, στο 
Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, Δ/νση 25ης Μαρτίου 15, στην αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
 
 ΄Αρθρο 2ο 

   Η ποσότητα του λιπάσματος που εκποιείται, θειϊκής αμμωνίας υποβαθμισμένης 
ποιότητας και σε μορφή πετρώδη, ανέρχεται σε 20 περίπου τόνους, σύμφωνα με το 
6351/26-3-2021 πρακτικό επιτροπής εκτίμησης.  Οι ποσότητες δεν είναι ακριβείς και 
μπορεί ν’ αυξομειωθούν. 

 
 ΄Αρθρο 3ο 
  Η φόρτωση, μεταφορά και το σπάσιμο του υλικού θα γίνει από τον πλειοδότη με δική 
του δαπάνη. 
 
 ΄Αρθρο 4ο 
 Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 0,02 ευρώ/κιλό (σύμφωνα με 
το 6351/26-3-2021 πρακτικό επιτροπής εκτίμησης), παραδοτέα επί του εδάφους στο 
χώρο αποθήκευσής της του εργοστασίου της ΑΕΒΑΛ. 
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 ΄Αρθρο 5ο 

    Η μέτρηση της ποσότητας θα γίνεται σε γεφυροπλάστιγγα επιλογής του πλειοδότη, με 
δική του χρέωση, παρουσία τουλάχιστον δύο μελών της Επιτροπής παράδοσης – 
παραλαβής.  Επιτρεπόμενο φορτίο κάθε αυτοκινήτου το ωφέλιμο, απαγορευομένης της 
υπερφόρτωσης (υπέρβαρο).  
   Ο αγοραστής υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (ταχύτητα, κατάσταση 
οχημάτων, τήρηση σημάτων κ.λ.π.). 
   Ο Δήμος θα εκδίδει Δ.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 Δήμου που θα οριστούν με απόφαση Δημάρχου και 
για κάθε πιστοποίηση ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει  στο Δήμο το αντίστοιχο 
τίμημα.  Η καταβολή αποδεικνύεται μόνο με τριπλότυπα είσπραξης της Ταμιακής 
Υπηρεσίας του Δήμου.  Το τίμημα καταβάλλεται στο ακέραιο και απαγορεύεται η 
τμηματική καταβολή του.   

 
   ΄Αρθρο 7ο 
Ο πλειοδότης πρέπει να εφαρμόζει δίχως παρέκκλιση τις φορολογικές, αστυνομικές 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 προσκομίσει δημοτική 
ενημερότητα από το Τμήμα Ταμείου του δήμου μας και να καταβάλει ως εγγύηση το 
ποσό των 40,00 ευρώ σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. 
   Την εγγύηση αυτή θα επιστρέψει ο Δήμος 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. 
 
 Άρθρο 10ο 
   Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά προς αποζημίωση από τη μη 
έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας. 
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΄Αρθρο 11ο 
   Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της 
απόφασης της οικονομικής επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας, να 
προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου, διαφορετικά η εγγύηση που 
έχει κατατεθεί, καταπίπτει υπέρ του Δήμου 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 το δηλώσει 
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 Δήμος 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 Δήμος 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 
Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  Η εξουσιοδότηση 
θεωρείται νόμιμη όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από Δημόσια 
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 Διοικητικού 
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. 

 
 

ΑΔΑ: ΩΥ4ΣΩΡ6-ΛΜ9



   ΄Αρθρο 17ο 
   Η δημοπρασία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ/τος 270/81 «Περί διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και 
Κοινοτήτων» , τις διαταξεις του Ν 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική μ’ αυτά διάταξη. 

  
   ΄Αρθρο 18ο 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της 
δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Εορδαίας καθώς.  Περίληψη της διακήρυξης θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας www.ptolemaida.gr. 
 
΄Αρθρο 19ο 

 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81. 

 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 

Πλακεντάς Ν. Παναγιώτης 

ΑΔΑ: ΩΥ4ΣΩΡ6-ΛΜ9


		2022-06-14T11:04:02+0300
	Athens




