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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Φαρακαδόνας 

Έχοντας υπόψη : 

 Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4483/2017. 

 Τις διατάξεις του Ν3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 3861/2010, Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

 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". 

 Την με αρ. 64/2021 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΦ με την οποία ορίστηκαν 

τα μέλη και η γραμματέας στην Επιτροπή Εκτίμησης των προς εκποίηση 

άχρηστων μεταλλικών και πλαστικών αντικειμένων (Scrap) της ΔΕΥΑ 

Φαρκαδόνας. 

 Το από 2-12-2020 πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής εκτίμησης κινητών 

πραγμάτων της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας. 

 Την με αριθμ. 82/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας με την 

οποία εγκρίθηκε το παραπάνω πρακτικό και η εκποίηση άχρηστων 

μεταλλικών και πλαστικών αντικειμένων («scrap») της ΔΕΥΑΦ. 

 Την με αριθμ.83/2021  απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας, σύμφωνα 

με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών  Εκποίησης, 

Εκμίσθωσης Πραγμάτων του Π.Δ.270/81. 

 Την με αριθμ.84/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 

σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκποίηση 

άχρηστων μεταλλικών και πλαστικών αντικειμένων («SCRAP») κινητών 

πραγμάτων της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας. 

 Την με αρ.πρωτ.: 436/31-03-2022 αναλυτική διακήρυξη. 

Διακηρύττει 

τη διεξαγωγή φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την 

εκποίηση κινητών πραγμάτων (άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων – «SCRAP») 

της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας, 

λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προσταίας από τον COVID, την 12η του μήνα 

Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας 
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επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής 

διακήρυξης. 

Υλικό: Μικτό Χυτοσίδηρο – Σίδηρος / Ελάχιστη τιμή προσφοράς: 0,15 €/kg. 

Υλικό: Μικτό Σίδηρος – χυτοσίδηρος – Ορείχαλκος / ελάχιστη τιμή 

προσφοράς: 0,86 €/kg. 

Για να λάβει κάποιος μέρος στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει 

εγγυητική επιστολή  συμμετοχής, ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ (193,00€). 

Η περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 

270/1981 με φροντίδα του Προέδρου της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας δέκα (10) ημέρες 

τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση 

αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας επί της οδού 

Ν. Πλαστήρα 44Β – Φαρκαδόνα και ανάρτηση της στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου 

(εικονίδιο ΔΕΥΑΦ) και στη διαύγεια και περίληψη αυτής σε μία τοπική εφημερίδα.  

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον/τους τελευταίους πλειοδότες και θα 

πρέπει να πληρωθούν (αναλογικά εάν προκύψουν περισσότεροι του ενός 

πλειοδότες) πριν από την απομάκρυνση των αντικειμένων. 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά, τις εργάσιμες 

ημέρες από ώρες από 08:00’-13:30’ στην ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας, διεύθυνση Ν. 

Πλαστήρα 44Β, ΤΚ 420 31 – Φαρκαδόνα, (τηλέφωνο: 24330-23226, αρμόδιος 

υπάλληλος: κ. Πάτσιας Δημήτριος – Μπότη Δέσποινα). 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

 

 

ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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