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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
100 ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκποίηση εκατό (100)
περίπου  εγκαταλελειμμένων  οχημάτων  που  θα  περισυλλεγούν  από  σημεία  του
διευρυμένου  Δήμου  Βόλου,  με  τελικό  σκοπό  την  παράδοσή  τους  σε  εγκεκριμένο
σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ.(Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής)  για  χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους,ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000,00 €.

Άρθρο 1ο
Η δημοπρασία θα γίνει στις 11Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12μ.μ του έτους 2018
στο κεντρικό  Δημαρχείο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών η
οποία  έχει  ορισθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  7/2018  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
Βόλου.

Άρθρο 2ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει:
α)να προσκομίσει  στην επιτροπή  γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακαταθήκη σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να
λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου,
ή ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζονται
για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ενδεικτικού προϋπολογισμού,
δηλαδή 400,00 €.
Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί στους αποτυχόντες μετά την κατακύρωση του
διαγωνισμού.  Ο  τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  εντός  πέντε  ημερών  να
αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με άλλη καλής εκτέλεσης ποσού 10% επί της
τελικής τιμής της δημοπρασίας.

β) να προσκομίσει  αντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας.

γ) να προσκομίσει αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

δ) να προσκομίσει βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

ε) να προσκομίσει βεβαίωση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου Βόλου και 

στ) να είναι κάτοχος της απαιτούμενης από το νόμο άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το
άρθρο 5 του Π.Δ. 116 και της σχετικής πιστοποίησης από την ΕΔΟΕ 

Άρθρο 3ο
Τα  προς  εκποίηση  κινητά  πράγματα  είναι  τα  εγκαταλελειμμένα  οχήματα  που
προορίζονται  για  περαιτέρω  επεξεργασία,  αξιοποίηση,  τεμαχισμό  και  διάθεση  σε
εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που
προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/04 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους. Τα οχήματα



αυτά ο ανάδοχος τα περισυλλέγει, μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας Καθαριότητας, με
δικά του μέσα και τα φυλάσσει  σε δικό του φυλασσόμενο χώρο για τουλάχιστον 20
ημέρες. Για κάθε τέτοιο όχημα ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο το ποσό των
σαράντα (40) ευρώ τουλάχιστον.
Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν έχει  την δυνατότητα να τα παραλάβει από την
πόλη και να τα φυλάξει σε δικό του χώρο, τότε την διαδικασία της μεταφοράς και της
φύλαξης  την  αναλαμβάνει  ο  Δήμος.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  ανάδοχος  οφείλει  να
καταβάλλει στο Δήμο το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ τουλάχιστον.
Στο χρονικό διάστημα των 20 ημερών που φυλάσσεται το όχημα ο ιδιοκτήτης μπορεί
εφόσον το επιθυμεί να το πάρει πίσω με δικά του μέσα, αφού καταβάλει το ποσό των
εκατό  (100)  ευρώ για  έξοδα  μεταφοράς  και  φύλαξης  και  αφού  υποβάλλει  ακριβές
αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.,περί του χώρου όπου
θα τοποθετηθεί το όχημα που δε διαθέτει πινακίδες κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση τμημάτων οχημάτων, μηχανημάτων, φορτηγών και δικύκλων η ελάχιστη
τιμή ορίζεται στα 0,16€/κιλό τουλάχιστον. Η πιστοποίηση θα γίνεται με τα ζυγολόγια της
γεφυροπλάστιγγας του Δήμου Βόλου.

Άρθρο 4ο
Η δημοπρασία  θα  γίνει  τουλάχιστον  ανά  5€  για  τα  οχήματα  και  ανά  0,01€  για  τα
τμήματα οχημάτων επί πλέον της τελευταίας προσφοράς.

Άρθρο 5ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή
δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το
για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

Άρθρο 6ο
Οι προσφορές των πλειοδοτών θα αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης
μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι  δεσμευτική για τον
πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από του πρώτου στους
ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 7ο
1. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος
και  θα υπογράψει  τα  πρακτικά της δημοπρασίας  καθιστάμενος  αλληλεγγύως και  εις
ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

2. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν  αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση με τη μη
έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

3. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της
κοινοποίησης, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του
Δήμου  περί  κατακύρωσης  ή  έγκρισης  του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας,  να
προσέλθει μετά του εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, αλλιώς η
κατατεθείσα  εγγύηση  καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου.  Από  τη  λήξη  της  παραπάνω
προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.

Άρθρο 8ο
1. Η εξόφληση του τιμήματος της εκποίησης των υλικών θα γίνεται από τον πλειοδότη
στο Ταμείο του Δήμου Βόλου, εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών του κάθε
μήνα.



2. Για την εκποίηση των προς απόσυρση οχημάτων ή μερών αυτών δεν θα κόβεται
παραστατικό από το Δήμο Βόλου αλλά μόνο γραμμάτιο είσπραξης.

Άρθρο 9ο
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα δέκα τουλάχιστον
ημέρες  πριν την διενέργεια  της δημοπρασίας,  τα  δε έξοδα αυτής,  θα βαρύνουν τον
τελευταίο πλειοδότη.
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