
 

 
 
 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        Σηδεξόθαζηξν 09.10.2019 
ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ 
ΓΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ                                                     Αξηζκόο Πξση. 9862 
 
Ταρ. Γηεύζπλζε:   Γηνηθεηήξην 
Ταρ. Κσδηθόο:   62300 Σηδεξόθαζηξν 
Πιεξνθνξίεο:    Β. Κσλζηαληηλίδνπ   
Τειέθσλν:       2323 350232 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 

     Δθηίζεηαη ζε πιεηνδνηηθό, θαλεξό θαη πξνθνξηθό δηαγσληζκό ε εθκίζζσζε ηνπ 
δηθαηώκαηνο απόιεςεο δαζηθώλ πξντόλησλ πνπ ζα πξνέιζνπλ από ηελ  πινηνκία 
ησλ θακέλσλ δέλδξσλ Πεύθεο εληόο ηεο έθηαζεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ηα Λνπηξά 
Σηδεξνθάζηξνπ.  

     Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 24ε Οθησβξίνπ 2019, 

εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11.00' π.κ.,  θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνβεί άγνλνο ν 
δηαγσληζκόο, ζα επαλαιεθζεί ηελ επόκελε εβδνκάδα ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2019 
ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα, σο εμήο: 

 
Άξζξν 1 :  

Πεξηγξαθή - Αληηθείκελν εξγαζίαο - Καηεγνξία πξντόλησλ 

Δθηίζεηαη ζε πιεηνδνηηθή, θαλεξή, πξνθνξηθή δεκνπξαζία, ε πινηόκεζε αηόκσλ 
Τξαρείαο Πεύθεο πνπ θύνληαη εληόο ηκήκαηνο ηνπ κε αξηζκό 747 ηεκαρίνπ 
αγξνθηήκαηνο Θεξκνπεγήο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ, εληόο ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνύλ ηα 
Λνπηξά Σηδεξνθάζηξνπ. 

Η δώλε επέκβαζεο θαιύπηεη πεξίπνπ 53 ζηξέκκαηα όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρεηηθό 
ζπλεκκέλν ζρεδηάγξακκα.  

Τν Γαζαξρείν έρεη πξνβεί ζε κηα πξώηε εθηίκεζε γηα ηνλ όγθν ησλ δαζηθώλ 
πξντόλησλ πνπ πξόθεηηαη λα πινηνκεζνύλ θαη ζπγθεθξηκέλα απηά εθηηκώληαη ζε 
376,29 θ.κ. μπιείαο Τξαρείαο Πεύθεο. Η πνζόηεηα είλαη ελδεηθηηθή θαη’ όγθν. 

Αληηθείκελν εξγαζίαο είλαη ε θνπή ηνλ πξντόλησλ πινηόκεζεο θαη κεηαηόπηζε ηνπο 
ζε ρώξν ζπγθέληξσζεο θαζώο επίζεο θαη κεηά ηελ ηειηθή νγθνκέηξεζε, ε απάιεηςε 
ηνπο  από όιν ην κήθνο ηεο δώλεο επέκβαζεο. 

Οη θαηεγνξίεο πξντόλησλ πινηόκεζεο είλαη νη παξαθάησ: 
1.1 Φνληξή ζηξνγγύιε (ηερληθή) μπιεία Τξαρείαο Πεύθεο θ.ι.π. 
1.2 Καπζόμπια θσλνθόξσλ κέζεο έκθινηαο δηακέηξνπ θ.ι.π. 
 

Άξζξν 2 : 
 Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο 

Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί από ηελ αξκόδηα 
επηηξνπή ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζζεί κε Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ.  

Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, 
εθόζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο 
θαη πέξα ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε απόθαζε ηεο νπνίαο 
θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 

Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθώλεζεο 
κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ 
εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ 
πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ Δπηηξνπή 
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο, παξνπζηάδνληαο λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν. 
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Η απόθαζε πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξόκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δεκνπξαζία 
επεηδή δελ πιεξνί ηνπο πξνβιεπόκελνπο όξνπο ηεο νηθίαο δηαθήξπμεο, αλαγξάθεηαη 
ζηα πξαθηηθά. 

Γηθαίσκα ζηελ δεκνπξαζία έρνπλ θπζηθά πξόζσπα, Γαζηθνί Σπλεηαηξηζκνί, έκπνξνη 
μπιείαο, αλαγλσξηζκέλνη επηρεηξεκαηίεο, εθηόο Γεκνηηθώλ Σπκβνύισλ θαη ππαιιήισλ 
Ο.Τ.Α. 

Άξζξν 3 :  
Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

Η  δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο ζην Σηδεξόθαζηξν 
ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζζεί κε Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ. 

Σε πεξίπησζε πνπ απνβεί άθαξπε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ζα επαλαιεθζεί ηελ 
επόκελε εβδνκάδα, ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα, θαη ζηνλ ίδην ρώξν. 
 
 

Άξζξν 4 :  
Καηώηαην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο - Δλδεηθηηθόο & Σειηθόο όγθνο 

πινηνκεκέλεο μπιείαο - Πξνζθνξέο 

Η ηηκή εθθίλεζεο (ειάρηζην όξην πξνζθνξάο), πξνζδηνξίδεηαη όπσο : 

1. Φνληξή ζηξνγγύιε (ηερληθή) μπιεία Τξαρείαο Πεύθεο κεγάινπ κήθνπο 2κ. 
θαη άλσ θαη κέζεο δηακέηξνπ 20 εθ θαη άλσ: 11,00€/θ.κ..  

2. Καπζόμπια θσλνθόξσλ κέζεο έκθινηαο δηακέηξνπ από 6 εθ εσο 40 εθ. θαη 
κήθνο 1,20 έσο 1,50: 2,25 €/ρ.θ.κ 

     Ο όγθνο ηεο πξνο πινηόκεζε μπιείαο ζύκθσλα κε ην Γαζαξρείν 
Σηδεξνθάζηξνπ είλαη ελδεηθηηθόο θαη εθηηκάηαη ζε 376,29 m3 ηζηάκελσλ 
θακέλσλ δέληξσλ. 

     Ο ηειηθόο όγθνο ηεο πινηνκεκέλεο μπιείαο ζα νγθνκεηξεζεί θαη ζα 
πξνζδηνξηζζεί από ην Γαζαξρείν ηδεξνθάζηξνπ κε ην πέξαο θνπήο ησλ 
δέληξσλ, θαη ζα απνηειέζεη ην ηειηθό πξντόλ ηεο εθπνίεζεο.     

     Η πξώηε πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλώηεξε ηεο ηηκήο εθθίλεζεο (ειάρηζην 
όξην πξνζθνξάο) θαηά 0,10 € ηνπιάρηζηνλ θαη θάζε επόκελε αλώηεξε ηεο 
πξνεγνύκελεο θαηά 0,10 € ηνπιάρηζηνλ. 
 
 

Άξζξν 5 : 
Δγγπεηήο 

     Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη εγγπεηή, πνπ ζα 
ππνγξάςεη ην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ην ζπκθσλεηηθό, 
θαζηζηάκελνο αιιειέγγπνο ηεο ζύκβαζεο, ζηεξνύκελνο ηνπ δηθαηώκαηνο άξλεζεο 
θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο.  

 
Άξζξν 6 :  

Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

     Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηελ κε 
έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ ή ηεο 
δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα. 
     Ο πιεηνδόηεο δελ δηθαηνύηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε από ηνλ Γήκν γηα ηπρόλ 
βιάβε ζην ρώξν από ζενκελία, ππξθαγηά, πιεκκύξα. 
 
 

Άξζξν 7 :  
ύκβαζε 

     Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από 
ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηόλ ηεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 
δεκνπξαζίαο, λα παξνπζηαζηεί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ, γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή 
ζπκθσλεηηθνύ, πνπ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ ππνγξάθεη ν Γήκαξρνο, αιιηώο 
θεξύζζεηαη απηνδίθαηα έθπησηνο θαη γίλεηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο απηνύ 
θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 
     Σε πεξίπησζε πνπ ζηε λέα δεκνπξαζία επηηεπρζεί κηθξόηεξν κίζζσκα, ν 
ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ ζα είλαη ζπλππεύζπλνη απέλαληη ζηνλ 
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Γήκν. Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξώλ ε ζύκβαζε 
ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.  
 

Άξζξν 8 :  
Γηάξθεηα πινηόκεζεο 

     Η δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη ζηηο εμήληα (60) εκέξεο, πνπ αξρίδεη κε ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 

Άξζξν 9 :  
Πξνζεζκία θαη ηξόπνο θαηαβνιήο ηνπ αληηηίκνπ 

     Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 
εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηόλ ηεο απνθάζεσο πεξί λνκηκνπνηήζεσο ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα πξνζέιζεη κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, δηαθνξεηηθά ε θαηαηεζείζα εγγύεζε ζπκκεηνρήο 
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ άλεπ δηθαζηηθήο παξέκβαζεο. 
 

Άξζξν 10 :  
Δγγύεζε θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

     Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ 
επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 
10.1 Υπεύζπλε δήισζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όηη έιαβε γλώζε 

ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, θαη όηη παξαηηείηαη πάζεο αληηξξήζεσο σο πξνο 
ηελ πνηόηεηα θαη πνζόηεηα απηώλ ή ζπλζεθώλ παξαγσγήο θαη ησλ 
πξνδηαγξαθώλ. 

10.2 Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαη από ην 
νπνίν ζα πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ην 
αληηθείκελν ηεο δεκνπξαζίαο. 

10.3 Βεβαίσζε ηνπ Γαζαξρείνπ ή ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο από ηελ νπνία ζα 
πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα παξαβάζεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο. 

10.4 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα πνπ λα είλαη ζε ηζρύ. 
10.5 Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα πνπ λα είλαη ζε ηζρύ. 
10.6 Βεβαίσζε ηεο Τακεηαθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Γ.Δ.Υ.Α.ΣΙ. πεξί κε 

νθεηιήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο (εμίζνπ θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο εηαίξνπο, αλ 
είλαη εηαηξεία) θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 

10.7 Πξόζθαηε βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεύκαηνο από ηνλ αξκόδην θνξέα. 
10.8 Γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείσλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ε βεβαίσζε ηνπ 
Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηάζεζεο ζε απηό, από 
απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο 
ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νκνινγηώλ Γεκνζίνπ, Τξαπέδεο 
ή Οξγαληζκνύ θνηλήο σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο πνζό ίζν 
πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο 
πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα εγγύεζε ζπκκεηνρήο:  
Α. 11,00 € / Κ.Μ.  Φ 150 m3 = 1650,00€ X 10% = 165 € 
Β. 2,25 € / Φ.Κ.Μ. Φ 226,29 m3 = 509,25€ X 10% = 50,92. € 

ΤΝΟΛΟ εγγύεζεο (Α+Β) = 215,92 € 
 
 

Άξζξν 11 :  
Τπνρξεώζεηο πιεηνδόηε 

Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τερληθήο 
Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, θαη ηνπ Γαζαξρείνπ Σηδεξνθάζηξνπ, θαη έρεη ηελ επζύλε 
απνδεκίσζεο πξνο ηνλ Γήκν Σηληηθήο γηα θάζε βιάβε πνπ ζα πξνμελήζεη ζηνλ 
ρώξν πινηόκεζεο, ρσξίο ηελ επέκβαζε ησλ δηθαζηεξίσλ. 

Ο πιεηνδόηεο είλαη απνθιεηζηηθόο θαη κόλνο ππεύζπλνο γηα νπνηαδήπνηε 
ζσκαηηθή βιάβε θαη αηύρεκα ζπκβεί ζην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ηνπ 
απαζρνινύκελνπ από απηόλ ζπλεξγείνπ πινηνκίαο, αιιά θαη ηελ θαηά ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο θνηλσληθή θαη έλαληη αηπρεκάησλ αζθάιηζε ηνπ εξγαηνηερληθνύ 
πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιήζεη. 
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Ο πιεηνδόηεο είλαη απνθιεηζηηθόο θαη κόλνο ππεύζπλνο ώζηε λα ιάβεη όια ηα 
απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ώζηε λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ πιηθέο 
δεκηέο ή ζσκαηηθέο βιάβεο έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινηόκεζεο. 

Ο πιεηνδόηεο ζα πξέπεη έπεηηα από ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ηεο 
πινηόκεζεο λα θαζαξίζεη ην ρώξν από ηα πξντόληα πινηόκεζεο. 
 

Άξζξν 12 :  
Μεηαθνξά πξντόλησλ πινηόκεζεο 

Η δηαθίλεζε - κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ πινηόκεζεο ζα γίλεηαη κε επζύλε ηνπ 
πιεηνδόηε θαη ν Γήκνο δελ έρεη θακηά ππνρξέσζε θαη επζύλε γηα ηελ κεηαθνξά, 
απνζήθεπζε θαη θύιαμε ησλ πξντόλησλ. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο, θύιαμεο θαη 
απνζήθεπζεο βαξύλνπλ ηνλ πιεηνδόηε. 
 

Άξζξν 13 :  

Γηθαίσκα ειέγρνπ 

Αξκόδηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο πινηόκεζεο είλαη  ην Τκήκα 
Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο θαη ην Γαζαξρείν 
Σηδεξνθάζηξνπ.  
 

Άξζξν 14 :  
Αλακίζζσζε - Τπεθκίζζσζε - Απαγνξεύζεηο 

Απαγνξεύεηαη απνιύησο ε ππεθκίζζσζε θαη ε ζησπεξή αλακίζζσζε, όπσο 
επίζεο ε θόξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ πινηνκίαο πξηλ ηνλ έιεγρν ησλ 
αξκόδησλ νξγάλσλ. 
 

Άξζξν 15 :  
Δπζύλε Γήκνπ 

Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ πιεηνδόηε νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή 
κείσζε ηνπ αληηηίκνπ ή ιύζε ησλ ζπκβάζεσλ ρσξίο ηελ επαξθώο αηηηνινγεκέλε  
θαη ηεθκεξησκέλε εγγξάθσο άπνςε ηνπ. 
 

Άξζξν 16 :  
Παξάηαζε ρξόλνπ πινηόκεζεο 

Σηνλ πιεηνδόηε κπνξεί λα ρνξεγεζεί παξάηαζε ρξόλνπ πινηνκίαο, κεηά από 
αίηεζε ηνπ. Η αίηεζε από ηνλ πιεηνδόηε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο παξάηαζεο ρξόλνπ 
πινηνκίαο, ζα ππνβάιιεηαη ζην Γήκν δεθαπέληε εκέξεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο 
ζύκβαζεο θαη ζα ρνξεγείηαη κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ. Αίηεζε πνπ ζα ππνβιεζεί πέξαλ ηεο ιήμεο ηεο ζύκβαζεο δελ ζα 
γίλεηαη δεθηή θαη ζα γίλεηαη θαηαινγηζκόο ζε βάξνο ηνπ ρσξίο ηα πξντόληα λα 
θνπνύλ. 

Σε πεξίπησζε πνπ ν πιεηνδόηεο δελ πξνβεί ζε θακία ελέξγεηα επί ηνπ  
αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 1, εληόο  ηνπ ζπκθσλεζέληνο 
ρξόλνπ, δελ ζα ρνξεγείηαη ζε απηόλ παξάηαζε ρξόλνπ πινηνκίαο θαη ελ ζπλερεία 
ζα απνθιείεηαη από θάζε γελόκελε δεκνπξαζία γηα κε εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεώζεσλ ηνπ απέλαληη ζην Γήκν, ελώ ζα εθπίπηεη ε εγγπεηηθή ηνπ ππέξ ηνπ 
Γήκνπ. 
 

Άξζξν 17 :  
Λόγνη απνθιεηζκνύ από ηελ δεκνπξαζία 

Από ηελ δεκνπξαζία απνθιείνληαη: 
Όζνη βαξύλνληαη απνδεδεηγκέλα  γηα παξαβάζεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο 

(παξάλνκεο εθρεξζώζεηο ή θαηαιήςεηο δαζηθώλ εθηάζεσλ, παξάλνκεο πινηνκίεο 
δαζηθώλ εηδώλ, ζπιινγή θπιινρώκαηνο θιπ). 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο δίσμεο ή θαηαδίθεο ηνπ γηα παξαβάζεηο ηεο Γαζηθήο 
Ννκνζεζίαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππνρξεσηηθά βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ 
Γαζαξρείνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο παξνύζαο. 

Από ηελ δεκνπξαζία απνθιείνληαη όζνη νθείινπλ ζην Γήκν Σηληηθήο θαη ηελ 
Γ.Δ.Υ.Α.ΣΙ.    
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Άξζξν 18 :  

Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

     Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Σηδεξνθάζηξνπ ζε εκέξα 
θαη ώξα πνπ ζα θαζνξίζεη κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ ν Γήκαξρνο ηνπ 
Γήκνπ Σηληηθήο. 
     Αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη ηελ επόκελε 
εβδνκάδα ηελ ίδηα εκέξα,  ώξα θαη  ζηνλ ίδην ρώξν  
     Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ όηαλ: 
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό 
ζπκβνύιην ή ηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο 
απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν 
εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο 
επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί 
ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο 
εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
Σηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ 
πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην 
επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ 
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  
     Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία 
πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 

 
Άξζξν 19 :  
Λνηπνί όξνη 

Γηα θάζε παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο, ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην κε 
αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ κπνξεί λα θεξύμεη ηνλ πιεηνδόηε έθπησην ρσξίο ηελ 
παξέκβαζε ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαηεζεί κήλπζε από ην 
αξκόδην Γαζαξρείν γηα παξάλνκε πινηόκεζε ή ππέξβαζε, ηόηε ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα εθπίπηεη απηνκάησο ππέξ ηνπ Γήκνπ. 
 

Άξζξν 20 :  
Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 

Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 
(www.sidiki.gr) θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο "Γη@πγεηα" θαη ζα δεκνζηεπζνύλ κε 
θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηεο 
δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
Γεκαξρείνπ Σηληηθήο (Σηδεξόθαζηξν), ζηελ Γ.Δ. Ν.Πεηξηηζίνπ (πξώελ Γεκαξρείν), 
ζηελ Γ.Δ. Κεξθίλεο (πξώελ Γεκαξρείν).  
 

Άξζξν 21 :  

Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Γεκαξρείν Σηληηθήο, ηηο 
εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο, από ην Τκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο θαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.sidiki.gr). 

 

 
 

          Ο Γήκαξρνο 

 

             Φώηηνο Γνκνπρηζίδεο                                                                         

http://www.sidiki.gr/
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