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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

  
     Δθηίζεηαη ζε πιεηνδνηηθό, θαλεξό θαη πξνθνξηθό δηαγσληζκό ε εθπνίεζε έμη 
(6) παιαηώλ νρεκάησλ (δύν πξώελ απνξξηκκαηνθόξα, κία πδξνθόξα, δύν 
αγξνηηθνύ ηύπνπ θαη έλα νδνθαζαξηζηηθό κεράλεκα), όπσο θαη παιαηώλ πξνο 
απόξξηςε ζηδεξνζσιήλσλ.  

     Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 22ε Μαξηίνπ 2021, 

εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 10.30' π.κ.,  θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνβεί άγνλνο ν 
δηαγσληζκόο, ζα επαλαιεθζεί ηελ επόκελε εβδνκάδα 29ε Μαξηίνπ 2021 ηελ ίδηα 
εκέξα θαη ώξα, σο εμήο: 

 
1) Πεξηγξαθή ησλ θηλεηώλ 

Η πεξηγξαθή ηνπ θηλεηώλ όπσο έγηλε από ηελ επηηξνπή εθηίκεζεο είλαη ε εμήο: 
1) Γύν (2) παιαηά απνζπξζέληα απνξξηκκαηνθόξα. 
2) Μία (1) παιαηά απνζπξζείζα πδξνθόξα. 
3) Γύν (2) παιαηά νρήκαηα αγξνηηθνύ ηύπνπ. 
4) Έλα (1) παιαηό απνζπξζέλ νδνθαζαξηζηηθό κεράλεκα. 
5) Παιαηνί πξνο απόξξηςε ζηδεξνζσιήλεο.   

 
 

2) Σξόπνο Δηελέξγεηαο ηεο Δεκνπξαζίαο 
Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ηελ 22ε Μαξηίνπ 

2021, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 10.30' π.κ.,  θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνβεί άγνλνο 
ν δηαγσληζκόο, ζα επαλαιεθζεί ηελ επόκελε εβδνκάδα 29ε Μαξηίνπ 2021 ηελ 
ίδηα εκέξα θαη ώξα. Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο 
ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθ' όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε 
ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε 
Δπηηξνπή, ε απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. 

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

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ 
επηηξνπή δεκνπξαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην 
λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ 
ινγαξηαζκό.  

Η απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ 
ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππό ηεο 
νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σα 
πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ' απινύ ράξηνπ.  
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3) Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

     Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό έρεη ην νπνηνζδήπνηε, θπζηθό 
ή λνκηθό πξόζσπν, όπσο απηό εθπξνζσπείηαη λόκηκα. 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή 
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο επί πνηλή απνθιεηζκνύ πξν ηεο έλαξμεο ηεο 
δηαδηθαζίαο: 

1. Ωο εγγύεζε γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξαπέδεο, 
πνζνύ 200,00 € γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ όξσλ δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο κε 
ζθνπό ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, πνπ ζα επηζηξαθεί όηαλ 
ιήμεη ε δεκνπξαζία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, εθηόο ηνπ γξακκαηίνπ ηνπ επηηπρόληνο 
πιεηνδόηε. 

2. Βεβαίσζε κε νθεηιήο ηειώλ θαη δηθαησκάησλ από ην ηακείν ηνπ Γήκνπ θαη 
ηελ ΓΔΤΑΙ, από νπνηαδήπνηε αηηία, ηνπ ηδίνπ θαζώο θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 

3. Τπεύζπλε δήισζε κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα 
δειώλεη όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζε πεξίπησζε λνκηθνύ 
πξνζώπνπ ε ππεύζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν, όπσο 
απνδεηθλύεηαη από ην θαηαζηαηηθό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκηζηεί επίζεο. 

4. Δθόζνλ ην ελδηαθεξόκελν λνκηθό πξόζσπν ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία όρη 
κε ην λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ βάζεη θαηαζηαηηθνύ, αιιά κε άιιν εθπξόζσπν 
ππνβάιεη εμνπζηνδόηεζε εθπξνζώπεζεο κε γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 

 

4) Εγγύεζε ζπκκεηνρήο 

     Καλέλαο δελ γίλεηαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, αλ δελ πξνζαγάγεη, γηα ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία, σο εγγύεζε ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο 
δεκνπξαζίαο, γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ 
θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηό από απηόλ 
πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο ελεξγεί γηα 
ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νκνινγηώλ Γεκνζίνπ, Σξαπέδεο, ή Οξγαληζκνύ 
θνηλήο σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο, πνζό ίζν πξνο ην έλα 
δέθαην (1/10) ηνπ  νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο 
δηαθήξπμεο. 

 

5) Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ηδεξνθάζηξνπ ηελ 22ε 

Μαξηίνπ 2021, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 10.30' π.κ.,  θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνβεί 
άγνλνο ν δηαγσληζκόο, ζα επαλαιεθζεί ηελ επόκελε εβδνκάδα 29ε Μαξηίνπ 
2021 ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα.  

 

6) Ειάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

Διάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 0,05€ θαηά 
ρηιηόγξακκν ζηδήξνπ.  

7) Εγγπεηήο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν 
νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη 
αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
όξσλ ηεο ζύκβαζεο.  
 

8) Δηθαίσκα απνδεκίσζεο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε 
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έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ  ή 
ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα 

 

9) Τπνινγηζκόο θαη θαηαβνιή ηηκήκαηνο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη εληόο δέθα εκεξώλ από ηεο θνηλνπνίεζεο 
ζ’ απηόλ ηεο απόθαζεο  πεξί θαηαθύξσζεο ή έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 
δεκνπξαζίαο, λα θαηαβάιεη νιόθιεξν ην ηίκεκα ζην δεκνηηθό ηακείν. Σν ηίκεκα 
ζα πξνθύςεη από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηεο ηειηθήο ηηκήο ηεο δεκνπξαζίαο, επί ηελ 
πνζόηεηα ηνπ ζηδήξνπ, όπσο απηή ζα πξνθύςεη από ηα επίζεκα δπγνιόγηα, κεηά 
ηελ λόκηκε δύγηζε ηνπ. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη δύγηζεο βαξύλνπλ ηνλ 
ππεξζεκαηηζηή ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα εκεξώλ από ηεο 
θαηαβνιήο ηνπ ηειηθνύ ηηκήκαηνο ζηνλ Γήκν, λα πξνζέιζεη πξνο παξαιαβή ησλ 
εθπνηνύκελσλ θηλεηώλ πξαγκάησλ. Γηα ηελ παξαιαβή θαη παξάδνζε ησλ 
εθπιεηζηεξηαζζέλησλ θηλεηώλ ζα ζπληαρζεί αλάινγν πξσηόθνιιν. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο ηνπ ππεξζεκαηηζηή θαη ηνπ 
εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζύλνληαη γηα ην κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό 
απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό ηεο πξνεγνύκελεο.   

 

10) Επζύλε Δήκνπ 

Ο δήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ αγνξαζηή γηα νπνηαδήπνηε εθλίθεζε ηνπ 
πξάγκαηνο, νύηε γηα ηηο ππ' απηνύ πθηζηάκελεο δνπιείεο, ππνρξενπκέλνπ ηνπ 
δήκνπ ζε πεξίπησζε εθληθήζεσο, λα επηζηξέςεη ζηνλ αγνξαζηή ην θαηαβιεζέλ 
ηίκεκα άηνθα, ζε πεξίπησζε δε κεξηθήο ηνηαύηεο, αλάινγν πνζό, πνπ ζα νξηζζεί 
κε απόθαζε ηνπ  δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε πξνζθπγή ζηα 
δηθαζηήξηα 

Κακία αμίσζε δελ κπνξεί λα έρεη ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο πεξί ειαηηώζεσο ηνπ 
ηηκήκαηνο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν. Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ ηειεπηαίνπ 
πιεηνδόηε γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα πξνο 
εθπνίεζε αληηθείκελα. Η ζπκκεηνρή θαη κόλν ζηε δεκνπξαζία ζεκαίλεη όηη έιαβε 
γλώζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο απηώλ θαη απνδέρεηαη απηήλ. 

 

11) Επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ 
παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ πιεηνδόηεο.  

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 λα πινπνηήζνπλ ην 
απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. 

ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ 
πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, σο ειάρηζην δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' 
νλόκαηη απηνύ θαηαθπξσζέλ πνζό, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ 
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ 
δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη 
δεκνζηεπνκέλεο, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο 
ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ. 
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Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία 
πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 

 

12) Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο 
      Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
«Πξνγξάκκαηνο Γη@ύγεηα» θαη ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ 
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε 
ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ 
ηληηθήο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.sidiki.gr), ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ 
ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηδεξνθάζηξνπ, ζηηο έδξεο ησλ Γεκνηηθώλ 
Δλνηήησλ (Γεκαξρεία: Νένπ Πεηξηηζίνπ θαη Ρνδόπνιεο), ζην Κνηλνηηθό 
Καηάζηεκα Αριαδνρσξίνπ. 
  

13) Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

     Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό 
από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.sidiki.gr), θαη από ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ 
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 

 

 

Ο Γήκαξρνο 

 

 

Φώηηνο Δνκνπρηζίδεο   
   

 

 

                                                                       

http://www.sidiki.gr/
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