
           Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:11731/09.04.2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            14η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 09.04.2019 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 9η Απριλίου 2019, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 11452/05-04-2019 πρόσκληση του Δημάρχου 

ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 05-04-2019. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ               Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.    Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                    «     « 

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.           «     «  

      ΑΠΟΦΑΣΗ –076– 

      Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κανελλόπουλος Γεώργιος, εισάγει για συζήτηση το          

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση και καθορισμό όρων 

διακήρυξης  που αφορά την «Εκποίηση κατασκευής περιπτέρου (κουβουκλίου)» επί της Λεωφ. 

Χασιάς έναντι Καπετάν Βέρα. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 11313/04.04.2019  σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε το σχέδιο διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά την  

«Εκποίηση κατασκευής περιπτέρου (κουβουκλίου)» και την υπ. αριθ. πρωτ. 11047/03-04-2019 έκθεση 

επιτροπής του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 για εκτίμηση τμήματος κινητών πραγμάτων.  

΄Εχοντας υπόψη:  

 Την υπ. αριθ. απόφαση 413/2018 Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:72ΒΣΩΕΒ-5Θ0) 

 Την υπ. αριθ. απόφαση 003/2019 Επιτροπής Ζωής (ΑΔΑ:6ΛΠΚΩΕΒ-Υ4Θ) 

 Την υπ. αριθ. απόφαση 018/2019 Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:620ΙΩΕΒ-ΩΟΧ) 

 Την υπ. αριθ. απόφαση 052/2019 Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΒΑΓΩΕΒ-2Ε9) 

 Η υπ. αριθ.  11047/03-04-2018 Έκθεση Επιτροπής του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 για εκτίμηση 

κατασκευής περιπτέρου (κουβουκλίου) που ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€. 

 Την υπ. αριθ. πρωτ. 7334/01-03-2019 Υπεύθυνη Δήλωση του Αργυράκη Ιωάννη - Σμαραγδού  

 Τις Διατάξεις του Ν. 3463/2006 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας"  
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 Τις Διατάξεις του Ν. 3861/2010, Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια»  

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - «Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

 Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77) "Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 

διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων".  

 Τις Διατάξεις του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’ 2014 Κεφ. Α, αρθρ.64) με τον οποίο επιτρέπεται  σε 

ΟΤΑ 

Α’ βαθμού η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από 

πλειοδοτικό  

διαγωνισμό, για την εκποίηση άχρηστων υλικών. 

 Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» 

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση που να  εγκρίνει τους όρους  διακήρυξης για την εκποίηση κατασκευής 

περιπτέρου (κουβουκλίου) επί της Λεωφ. Χασιάς έναντι Καπετάν Βέρα.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                                        Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για την «Εκποίηση κατασκευής περιπτέρου (κουβουκλίου)» επί 

της Λεωφ. Χασιάς έναντι Καπετάν Βέρα, που έχουν ως κατωτέρω: 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

1) τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2) τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]…και άλλες 

διατάξεις»         

4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των 

όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων Δήμων και Κοινοτήτων», 

5) τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»  

6) τις διατάξεις του Π.Δ.  456/84 (ΦΕΚ Α΄ 164)«Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος» 
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7) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1044/71 (ΦΕΚ Α245) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως και 

αντικαταστάσεως  διατάξεων του Α.Ν. 1324/49 περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων 

πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου κυρωθέντος δια του Νομ. 1487/50 ως ούτος ισχύει νυν» 

8) Τις διατάξεις του Ν. 4093/12 (ΦΕΚ Α 222) «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/12 και του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 

9) Τις διατάξεις του Ν. 3919/11 (ΦΕΚ Α 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση 

αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» 

10) Την υπ. αριθ. 052/08-03-19 (ΑΔΑ: ΨΒΑΓΩΕΒ-2Ε9)Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

έγινε αποδεκτή η παραχώρηση κατασκευής περιπτέρου (κουβουκλίου) από τον Κ. Αργυράκη Ιωάννη 

προς τον Δήμο Ιλίου  

11) Την υπ. αριθ. 003/07-02-2019 (ΑΔΑ:6ΛΠΚΩΕΒ-Υ4Θ) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  με 

θέμα την κατάργηση του κενωθέντος περιπτέρου 

12) την υπ. αριθ. 413/2018 (ΑΔΑ:72ΒΣΩΕΒ-5Θ0) Απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου με θέμα 

«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών»,    

13) την υπ. αριθ. 018/18-01-2019 (ΑΔΑ:620ΙΩΕΒ-ΩΟΧ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την 

συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης  Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων  

14) Την υπ’ αρ. πρωτ. 11047/03-04-2019 Εκτιμητική Έκθεση  της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και 

Κινητών Πραγμάτων για τον προσδιορισμό της αξίας της προς εκποίηση κατασκευής περιπτέρου 

(κουβουκλίου)  

15) Την υπ.  αριθ.     /  -04-2019 (ΑΔΑ:     ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας, 

16) Τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτή φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία με σκοπό την εκποίηση κατασκευής 

περιπτέρου (κουβουκλίου) και  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν να προσέλθουν στον 4Ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου 

«Βασίλειος Κουκουβίνος» (οδός Κάλχου αρ. 48-50, τέταρτος όροφος) την       Απριλίου 2019, ημέρα        

και ώρα       π.μ.  έως και        . Η ως άνω δημοπρασία θα διενεργηθεί βάσει της  παρούσας διακήρυξης 

με τους ακόλουθους όρους: 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

(α)Η προκηρυσσόμενη δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξαγόμενη σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄77).    
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Εάν κατά την ορισθείσα ημέρα πραγματοποίησης της δημοπρασίας, την  ………………………..    δεν 

παρουσιασθεί κανένας ενδιαφερόμενος, η δημοπρασία θα επαναληφθεί ύστερα από σχετική απόφαση 

του Δημάρχου.  

(β) Αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια αυτής είναι η Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών και 

Αξιολόγησης των Προσφορών αποτελούμενη από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο και δύο δημοτικούς 

συμβούλους. Η Επιτροπή συνεδριάζει με παρόντες τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της και αποφασίζει 

κατά πλειοψηφία 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή Δημοπρασιών ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

συμμετοχής των προσερχόμενων υποψηφίων, τα οποία μονογράφονται από κάθε μέλος αυτής.   

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της δημοπρασίας και δέχεται χωρίς διακοπή τις 

οικονομικές προσφορές των πλειοδοτών, οι οποίες αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά 

εκφώνησης με το όνομα και το επώνυμο ή επωνυμία του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική 

για εκείνον που την υποβάλλει και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 

επόμενους πλειοδότες επιβαρύνοντας οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Μετά τη λήξη της διάρκειας που 

έχει ορισθεί για την υποβολή των οικονομικών προσφορών, καμία άλλη αντιπροσφορά δεν γίνεται δεκτή.  

Σε περίπτωση που αρχίσει η υποβολή των οικονομικών προσφορών και εξακολουθήσει χωρίς διακοπή 

και μετά το πέρας της αρχικώς καθορισμένης χρονικής διάρκειας της δημοπρασίας, η Επιτροπή 

Δημοπρασιών δύναται να αποφασίσει τη συνέχιση της διαδικασίας των προσφορών, καταχωρώντας την 

απόφασή της αυτή στα πρακτικά της δημοπρασίας. Όλες οι ούτως υποβαλλόμενες προσφορές γίνονται 

δεκτές ως εμπρόθεσμες. 

Η οικονομική προσφορά γίνεται αυτοπροσώπως από τον πλειοδότη  - φυσικό πρόσωπο ή με 

αντιπρόσωπο αυτού, ο οποίος πρέπει να είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο, με τη ρητή εντολή να πλειοδοτήσει στη συγκεκριμένη δημοπρασία για λογαριασμό του 

καθώς και τον καθορισμό του ύψους της ανώτατης δυνατής προσφοράς. Νομίμως επικυρωμένο 

αντίγραφο του πληρεξουσίου εγγράφου πρέπει να παραδοθεί στη διενεργούσα τη δημοπρασία 

Επιτροπή, πριν την έναρξη του συναγωνισμού, διαφορετικά εκλαμβάνεται ότι ο αντιπρόσωπος 

πλειοδοτεί για δικό του λογαριασμό. 

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, ο πλειοδοτών στη δημοπρασία για λογαριασμό αυτού 

οφείλει να προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών, πριν την έναρξη του συναγωνισμού, όλα 

τα απαιτούμενα από τις κείμενες νομικές διατάξεις έγγραφα της νομιμοποίησής του ως εκπροσώπου – 

πλειοδότη αυτού αναλόγως τη νομική μορφή του εκπροσωπουμένου. 

Εάν η Επιτροπή Δημοπρασιών κρίνει ότι κάποιος ενδιαφερόμενος δεν πληροί τους όρους της 

Διακήρυξης, δύναται να αποφασίσει τον αποκλεισμό αυτού από τη συμμετοχή στη διαδικασία, 

αναγράφοντας την απόφαση αυτήν στα πρακτικά της δημοπρασίας. 

Τα πρακτικά συντάσσονται σε απλό χαρτί. 

Τα κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συνταχθέντα πρακτικά, μετά τη λήξη της, υπογράφονται από τα 

μέλη της Επιτροπής Δημοπρασιών και  τον αναδειχθέντα τελευταίο πλειοδότη. 
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Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα 

ως άνω πρακτικά της δημοπρασίας. Με την υπογραφή αυτή ο εγγυητής καθίσταται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον υπεύθυνος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.    

 (γ) Τα πρακτικά της Επιτροπής Δημοπρασιών που αφορούν τον διαγωνισμό  υποβάλλονται προς 

έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιλίου, η οποία με σχετική απόφασή της εγκρίνει τα 

πρακτικά και κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας  

(δ) Η ως άνω κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υποβάλλεται προς έγκριση περί της 

νομιμότητάς της στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  

 

ΆΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο «Βασίλειος Κουκουβίνος» (οδός Κάλχου 

αρ. 48-50), στον τέταρτο ορόφου, την                            2019,              ημέρα        και ώρα       πμ έως και         

πμ .    

ΆΡΘΡΟ 3 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στην παρούσα διαδικασία εκποίησης κινητού πράγματος δικαιούνται να υποβάλλουν οικονομική 

προσφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Ο συμμετέχων 

που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης στη δημοπρασία υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο 

εγγυητή, ο οποίος θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μαζί με εκείνον έναντι του Δήμου 

για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία προσέρχονται ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής 

Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής αυτής 

προσκομίζοντας, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα: 

     Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ  

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του πλειοδότη  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, του πλειοδότη ότι α) 

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

και β) έλαβε προσωπική γνώση της κατάστασης του εκποιούμενου πράγματος  και την 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

3. Δημοτική ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου 

4. Φορολογική ενημερότητα  

5. Ασφαλιστική ενημερότητα 

6. Εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα της χώρας ή γραμμάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού  εκατό (100,00) Ευρώ  
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Β ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ.  

1. Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αν η υποβολή της προσφοράς ή οποιαδήποτε ενέργεια 

κατά τη συμμετοχή στη διαδικασία γίνεται από αντιπρόσωπο του ενδιαφερομένου. Το 

πληρεξούσιο πρέπει να περιλαμβάνει ρητή εντολή για εκπροσώπηση του ενδιαφερομένου στη 

συγκεκριμένη δημοπρασία καθοριζομένου του ύψους της ανώτατης δυνατής προσφοράς 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του αντιπροσώπου  

3. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, επιπλέον των ως άνω  ειδικού πληρεξουσίου  και δελτίου 

αστυνομικής ταυτότητας   του εκπροσώπου του, πρέπει να προσκομισθούν νομίμως 

επικυρωμένα: 

(α) όλα τα κατά νόμον νομιμοποιητικά ως προς την εκπροσώπησή του έγγραφα, αναλόγως με τη 

νομική μορφή που έχει λάβει 

 

Γ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΓΥΗΤΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ  

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του εγγυητή 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86,  με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, του εγγυητή ότι α) 

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης,  τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

και β) έλαβε προσωπική γνώση της κατάστασης του εκποιούμενου πράγματος και την 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

3. Δημοτική ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου 

4. Φορολογική ενημερότητα 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα  

  

ΆΡΘΡΟ 5 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 1.000,00€, προσφορές μικρότερες του παραπάνω 

ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας.  

 

ΆΡΘΡΟ 6 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση σε περίπτωση μη έγκρισης των 

πρακτικών  και κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ιλίου ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.  

 

ΆΡΘΡΟ 7 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του στον Δήμο Ιλίου εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την, διενεργηθείσα με αποδεικτικό παραλαβής, κοινοποίηση σε 

αυτόν της εγκριτικής του αποτελέσματος της δημοπρασίας Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  

προκειμένου τα μέρη να προβούν στη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης,  

Από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα. 
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Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του δεν προσέλθουν εμπροθέσμως για τη 

σύναψη της σύμβασης, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κηρύσσονται έκπτωτοι και η εγγύηση 

καταπίπτει υπέρ του Δήμου δίχως άλλη διατύπωση. Διενεργείται επανάληψη της δημοπρασίας σε βάρος 

τους για την ενδεχόμενη επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της νέας δημοπρασίας από την 

προηγούμενη. Ο έκπτωτος πλειοδότης και ο εγγυητής του αποκλείονται από τη νέα δημοπρασία. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν δεκτοί να συμμετάσχουν στη  δημοπρασία οφείλουν να 

προσκομίσουν στην Επιτροπή Δημοπρασιών, ως εγγύηση για τη συμμετοχή τους, εγγυητική επιστολή 

από αναγνωρισμένη Τράπεζα της χώρας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή βεβαίωση του Ταμείου αυτού περί παρακατάθεσης από τον 

ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του 

ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, αναγνωριζόμενων δι’ εγγυοδοσίας, 

ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του καθοριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης 

προσφοράς, ήτοι εκατό (100,00) Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 υποπαρ. Β΄ περ. α΄ Π.Δ.270/81. 

Σε αντίθετη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται από τη δημοπρασία. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
Ο τελευταίος πλειοδότης – αγοραστής  υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

διενεργηθείσα με αποδεικτικό παραλαβής κοινοποίηση της εγκριτικής του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και πριν από τη σύναψη της σύμβασης και  την 

παράδοση της κατασκευής περιπτέρου (κουβουκλίου) σε αυτόν, να καταβάλλει ολόκληρο το τίμημα στο 

Δημοτικό Ταμείο.  

 
ΆΡΘΡΟ 10 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ο αγοραστής προσέρχεται κατά την συμφωνηθείσα στη σύμβαση ημέρα και ώρα στον  ορισθέντα τόπο 

παράδοσης της κατασκευής περιπτέρου (κουβουκλίου) προκειμένου να παραλάβει αυτήν από τον 

αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Ιλίου  που παρίσταται στη διαδικασία.  

Για την παράδοση του ανωτέρω εκποιουμένου πράγματος από τον Δήμο συντάσσεται Πρωτόκολλο 

Παράδοσης και Παραλαβής, με ρητή δήλωση ανεπιφύλακτης παραλαβής από τον αγοραστή, και 

υπογράφεται από αυτόν και τον δημοτικό υπάλληλο. Το Πρωτόκολλο θα συνταχθεί σε δύο (2) 

πρωτότυπα, προοριζόμενα για έκαστο από τα μέρη.  

 Ακολούθως, οι εργασίες αποξήλωσης και μεταφοράς του κουβουκλίου θα πραγματοποιηθούν με τεχνικά 

μέσα και έξοδα του αγοραστή, ο οποίος θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την τυχαία καταστροφή ή 

χειροτέρευση αυτού. 
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ΆΡΘΡΟ 11 

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 

Ο Δήμος Ιλίου δεν επέχει καμία ευθύνη έναντι του τελευταίου πλειοδότη – αγοραστή για οποιαδήποτε 

διεκδίκηση του πράγματος ή για την εν γένει κατάσταση αυτού. Σε περίπτωση ολικής διεκδίκησης του 

εκποιουμένου, ο Δήμος υποχρεούται να επιστρέψει στον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως ενώ 

σε περίπτωση μερικής διεκδίκησης, δύναται να επιστρέψει ανάλογο ποσό καθοριζόμενο με σχετική 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να αποκλείεται και η προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.   

 

ΆΡΘΡΟ 12 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν: 

(α) δεν εγκριθεί το αποτέλεσμά της από την Οικονομική Επιτροπή ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος περί τη διενέργεια της 

δημοπρασίας. Η επανάληψη της δημοπρασίας διενεργείται επί τη βάση της τελευταίας υποβληθείσας 

οικονομικής προσφοράς κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

(β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας Καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 

πλειοδότη της εγκριτικής του αποτελέσματος απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εκείνος 

δεν προσέρχεται εμπρόθεσμα για την υπογραφή της σύμβασης. Η επαναληπτική δημοπρασία 

διενεργείται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, ως ελάχιστο δε όριο πρώτης 

προσφοράς ορίζεται το κατακυρωθέν στο όνομά του κατά την πρώτη δημοπρασία ποσό, δυνάμενο να 

μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.          

 

ΆΡΘΡΟ 13 

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η δημοπρασία εκποίησης της κατασκευής περιπτέρου (κουβουκλίου) γίνεται ύστερα από καταμέτρηση 

και εκτίμηση της αξίας αυτής από Εκτιμητική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους, του ενός εξ αυτών οριζομένου ως 

Προέδρου της, καθώς και από ένα τεχνικό μέλος,  ήτοι έναν μηχανικό - υπάλληλο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, ορισθέν με απόφαση του Δημάρχου Ιλίου. 

Η ως άνω Επιτροπή, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, συνέταξε αιτιολογημένη Έκθεση με την εκτίμησή της 

περί του εκποιούμενου πράγματος, η οποία λήφθηκε υπόψην από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου 

Ιλίου κατά την κατάρτιση των όρων της παρούσας διακήρυξης ως προς τον προσδιορισμό του ελαχίστου 

ορίου πρώτης προσφοράς. 

     

ΆΡΘΡΟ 14 

ΈΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δύναται να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού 

με την άσκηση προσφυγής κατά της κατακυρωτικής της δημοπρασίας απόφασης της Οικονομικής 
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Επιτροπής Δήμου Ιλίου ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εντός προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης ή ανάρτησης στο διαδίκτυο ή κοινοποίησης 

της προσβαλλόμενης απόφασης ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 15 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντίγραφο της παρούσας θα τοιχοκολληθεί στον καθορισμένο πίνακα ανακοινώσεων στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Ιλίου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες (άρθρο 4 παρ. 1 Π.Δ. 270/81) πριν την 

διεξαγωγή της προκηρυσσόμενης δημοπρασίας. Επιπλέον, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του 

Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: οδός Κάλχου 48 – 50, 2ος 

όροφος), τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2030136, 213 2030196, φαξ: 210 2626299 και  e-mail:  

promithies@ilion.gr 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που 

υποβάλλεται στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. 

   

 

 

     Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

     Ο  Αντιπρόεδρος της  Ο.Ε.                                                Τα Μέλη 

   Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ,                                

Χαραλαμπόπουλος Ι., ΒέργοςΙ., 

                 

                         

      Κανελλόπουλος Γεώργιος 
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