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                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της 27ης/2018 συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου 
 

Αριθμός Απόφασης  295/2018 

 
ΘΕΜΑ:    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκποίησης κινητών πραγμάτων. 

 
     Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της 

οδού Αναστασιάδη 1, σήμερα την 10η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους  2018 ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και  ώρα  12:30, συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν. 3852/2010,  η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58594/6-12-2018 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Φαρμάκη Ιωάννη, που επιδόθηκε στα μέλη της 

και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

          Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών  

μελών βρέθηκαν παρόντα  6 τακτικά μέλη, ο Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κήρυξε  

την  έναρξη  της  συνεδρίασης. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος) 

2. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  

4. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ 

5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΡΑΠΤΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

2. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

3.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 
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Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν. 

        

            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Γραμματέας της  Επιτροπής  Λιάτσου Μαρία  για  

την τήρηση  των  πρακτικών. 

 

          O Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 6ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης  προς τα μέλη της  

Οικονομικής  Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς  συντρέχει κώλυμα ή 

ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58  & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010  & 

των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99,  προκειμένου να απέχουν από  τη  συζήτηση   του  

θέματος. 

 Ουδείς  εδήλωσε  ότι  έχει κώλυμα  ή  ασυμβίβαστο. 

 

   

 Εν συνεχεία,  έθεσε  υπόψη  τους  την εισήγηση  της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, η  οποία  αναφέρει  τα  εξής:  

 

 «Σας αποστέλλουμε σχέδιο όρων διακήρυξης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας 

εκποίησης κινητών πραγμάτων της αίθουσας ενδυνάμωσης του Δημοτικού Αθλητικού 

Κέντρου (ΔΑΚ) Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης». 

  

  Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όλα 

όσα παραπάνω εκτέθηκαν και αφού έκρινε επί παρόντων 6 μελών,   

                             

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

   
Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την εκποίηση κινητών πραγμάτων της αίθουσας 

ενδυνάμωσης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης», ως 

εξής: 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 199 και 201 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 271/1981 και 

4. Την 347/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων που θα περισυλλεχθούν από το 

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης». 

 

Άρθρο 1
ο
: Τόπος και χρόνος 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σε τόπο και χρόνο που θα ορισθεί από την περίληψη 

διακήρυξης που θα εκδοθεί από το Δήμαρχο. 
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Άρθρο 2
ο
: Δημοσίευση διακήρυξης 

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται με φροντίδα του Δήμου δέκα (10) ημέρες 

τουλάχιστον πριν την διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου, στη Διαύγεια και σε τρεις (3) νομαρχιακές εφημερίδες (δύο 

ημερήσιες και μία εβδομαδιαία) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 

3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-03-2007). 

 

Άρθρο 3
ο
: Αντικείμενα προς εκποίηση 

Η δημοπρασία αφορά τα παρακάτω αντικείμενα που προορίζονται για εκποίηση: 

Μηχάνημα Cabbie Grossover, ποσότητα ένα (1), 

Πολυμηχάνημα ενδυνάμωσης 10 θέσεων ΗΡΑΚΛΗΣ, ποσότητα ένα (1), 

Μηχάνημα Adductor Προσαγωγών, ποσότητα ένα (1), 

Μηχάνημα Log Extension τετρακέφαλων, ποσότητα δύο (2), 

Μηχάνημα πρέσας ποδιών, ποσότητα δύο (2) 

Μηχάνημα Shoulder Press, ποσότητα δύο (2) 

Μηχάνημα πρέσας δικεφάλων, ποσότητα ένα (1), 

Μηχάνημα τετρακέφαλων, ποσότητα ένα (1), 

Πάγκοι κοιλιακών, ποσότητα πέντε (5), 

Μηχάνημα δίσκων περιστροφής ισχύων, ποσότητα ένα (1) 

Πάγκοι ενδυνάμωσης στήθους, ποσότητα τέσσερις (4), 

Βάσεις τοποθέτησης δίσκων βαρών, ποσότητα τρεις (3), 

Μηχάνημα άρσης ποδιών για κοιλιακούς ποσότητα ένα (1) και 

Μηχάνημα ενδυνάμωσης ραχιαίων ποσότητα δύο (2). 

 

Άρθρο 4
ο
: Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 5
ο
: Ελάχιστο όριο προσφοράς 

Το τίμημα των προς εκποίηση αντικειμένων, θα καθοριστεί ανά μονάδα βάρους από την 

Επιτροπή του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με την 

41/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.  

 

Άρθρο 6
ο
: Κατάθεση προσφορών 

Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή 

από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Για τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο 

εκπρόσωπό τους όπως ορίζεται παρακάτω: 

 Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται από το καταστατικό της και τις τυχόν 

τροποποιήσεις του έως την ημέρα του διαγωνισμού. 

 Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας, 

όπως ορίζεται από το καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα του 

διαγωνισμού. 

 Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το 

Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίζεται από το καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις 

με τη δημοσίευσή του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) έως την ημέρα του 

διαγωνισμού. 

Για τους νόμιμους εκπροσώπους των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στη 

δημοπρασία απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου οι 

εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.   
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Άρθρο 7
ο
: Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι 

τη λήξη της σύμβασης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά 

στοιχεία αυτού. 

3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα ή τους νομίμους 

εκπροσώπους τους καθώς και των αξιόχρεων εγγυητών. 

4. Για τις εταιρείες αντίγραφο του εταιρικού με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις από το 

οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρείας υπερβαίνει την 29
η
 Φεβρουαρίου 2020 

και καταστατικό που να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της. Προκειμένου περί 

ανωνύμων εταιρειών επί πλέον καταστατικό και πρακτικό ορισμού Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

5. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης 

Τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου 

με το 10% της πρώτης συνολικής προσφοράς επί την εκτιμώμενη ποσότητα της 

περισυλλογής. 

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού ίσου προς το παραπάνω ποσοστό, ήτοι 

τελική πλειοδοτική προσφορά Χ βάρος ανά κατηγορία Χ 10%, για την εξασφάλιση 

τήρησης των όρων της σύμβασης. 

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη της 

σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του. 

Όσο αναφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα 

επιστραφούν άτοκα εντός δέκα (10) ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας. 

6. Βεβαίωση της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου ότι ο συμμετέχων στον 

διαγωνισμό δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και 

τηρεί τους όρους αυτής. 

 

Άρθρο 8
ο
: Διεξαγωγή διαγωνισμού 

1. Η δημοπρασία θα πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την 

καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία 

δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον 

εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας 

πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασιών και η απόφαση της 

καταχωρείται στα πρακτικά. 

2. Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητά 

τους. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη 

δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα 

πρακτικά. 

3. Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν 

υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι 

δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο 

στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

4. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται 

από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 
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Άρθρο 9
ο
: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού 

1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η 

οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

2. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδεχθεί το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον 

τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της 

διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά 

του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο 

αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. 

 

Άρθρο 10
ο
: Καταβολή αντιτίμου 

Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και 

αναγραφόμενο στη σύμβαση ποσό μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παραλαβή των 

αντικειμένων. 

 

Άρθρο 11
ο
: Υπογραφή σύμβασης 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν 

της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για 

τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα 

καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε 

βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Πάντως η σύμβαση θεωρείται 

ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

από την Οικονομική επιτροπή. 

 

Άρθρο 12
ο
: Επανάληψη δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν 

πλειοδότης, ήτοι εάν ουδείς εμφανισθεί, ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της 

δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ασύμφορου 

αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου 

αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, 

επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο 

προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για 

την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως. 

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, 

που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιεύεται πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας. Η επανάληψη της 

δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την 

προηγουμένη δημοπρασία. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση 

γίνεται απευθείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Άρθρο 13
ο
: Όροι και υποχρεώσεις εκ της συμβάσεως 

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου υποδεικνύει τα προς εκποίηση αντικείμενα και υπογράφει το 

πρωτόκολλο παράδοσης αυτών για τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του πλειοδότη. 

 

Άρθρο 14ο - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 

τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγρινίου, Παλαμά & Μαβίλη 6 2ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας 2641360265, αρμόδιος 

Χρήστος Λιάπης. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε  αυξ. αριθμό  295/2018 
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. 

 

 

 

 

 
      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ                                        

              (Τ.Υ.)                                               (Τ.Υ.)                                            (Τ.Υ.)  

 

 

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ                 ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ                          ….………… 
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