
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 77/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 09-05-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ.10102/4-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδροµικών 
γραµµών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ ∆ήµου Εορδαίας. 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Κατσίδης Ευστάθιος 
2.Καραίσκος Γεώργιος 

3. Βύρλιος Μάρκος  
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Μπίγγας Στέφανος 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
 

 

  
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος από την πλειοψηφία κ. Βύρλιος Μάρκος, κατόπιν 
δήλωσης αδυναµίας του κ. Τσοκτουρίδη Ιωάννη, τακτικού µέλους από την πλειοψηφία, να παραβρεθεί σε 
αυτήν. 
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα έθεσε υπόψη των 
µελών την υπ’αριθµ 4/2018 Α∆Σ µε την οποία αποφασίσθηκε η εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες 
των σιδηροδροµικών γραµµών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ, επίσης καθόρισε ότι η εκποίηση των ανωτέρω  θα γίνει 
µε φανερή – προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ 195 του ∆ΚΚ και του Π.∆ 
270/81.  
Θέτω υπόψη σας την υπ΄αρίθµ 9985/3-5-2018 έκθεση εκτίµησης κινητών υλικών ( ξύλινοι στρωτήρες 
σιδηρογραµµων εντός της ΑΕΒΑΛ), σχετικής µε την καταµέτρηση των προς εκποίηση κινητών υλικών και το 
τίµηµα αυτών. 
Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη της κατάρτισης των όρων της προαναφερόµενης δηµοπρασίας για την  εκποίηση 
ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδροµικών γραµµών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ ∆ήµου Εορδαίας, 
καθώς και του καθορισµού του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς.  
Προτείνεται λοιπόν ο ∆ήµος µας, να εκποιήσει τα 1.150 τεµάχια από τα 1.193 συνολικά και η εκποίησή τους να 
γίνει σε ποσότητες τεµαχίων (ΠΑΚΕΤΑ), µε σκοπό να προσελκύσουµε περισσότερους του ενός πλειοδότες, µε 
γνώµονα το συµφέρον του ∆ήµου Εορδαίας. 
Ως εκ τούτου η πρόταση µου είναι να εκποιηθούν δύο (2) πακέτα ξύλινων στρωτήρων των 500 τεµαχίων 
έκαστο και τρία (3) πακέτα ξύλινων στρωτήρων των 50 τεµαχίων έκαστο. 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 77/2018 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν3852/2010, του αρ 195 του ∆ΚΚ και του Π.∆ 270/81 
2. την υπ’αριθµ 4/2018 Α∆Σ 
3. την υπ΄αρίθµ 9985/3-5-2018 έκθεση εκτίµησης κινητών υλικών 
4. την υπ΄αρίθµ 373/2014 & 270/2017 Α∆Σ 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Καταρτίζει τους όρους της φανερής – προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασία για την εκποίηση ξύλινων 
στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδροµικών γραµµών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ ∆ήµου Εορδαίας, ως κάτωθι: 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 Τ.Α') περί καθορισµού των οργάνων, της 
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και 
κοινοτήτων, 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) 
4. Τις υπ’αριθµ 373/2014 & 270/2017 Α∆Σ περί συγκρότηση Επιτροπής εκποίησης , εκµίσθωσης , 
µίσθωσης Ακινήτων – Κινητών  του ∆ήµου Εορδαίας. 
5. Την υπ'αριθµ 9985/3-5-2018 έκθεση εκτίµησης κινητών υλικών της Επιτροπής όπως αυτή ορίστηκε µε 
την 97/13-2-2018 µε Απόφαση ∆ήµαρχου Εορδαίας 
6. Την υπ' αριθµ 4/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας περί έγκρισης διενέργειας 
δηµοπρασίας για τη εκποίηση ξύλινων στρωτήρων 
7. Την υπ' αρ. …….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Εορδαίας περί καθορισµού των όρων της 
δηµοπρασίας 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
φανερή – προφορική- πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των 
σιδηροδροµικών γραµµών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ ∆ήµου Εορδαίας  µε τους παρακάτω όρους:  
 
Άρθρο 1ο 
Περιγραφή κινήτων πραγµάτων : 
ΠΑΚΕΤΟ 1 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Ξύλινοι στρωτήρες από τις ράγες 
των σιδηροδροµικών γραµµών στο 
χώρο της ΑΕΒΑΛ ∆ήµου Εορδαίας   

500 τεµάχια 1,86 µ Χ 0,11 µ Χ 0,21 
µ 

ΠΑΚΕΤΟ 2 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Ξύλινοι στρωτήρες από τις ράγες 
των σιδηροδροµικών γραµµών στο 
χώρο της ΑΕΒΑΛ ∆ήµου Εορδαίας   

500 τεµάχια 1,86 µ Χ 0,11 µ Χ 0,21 
µ 

ΠΑΚΕΤΟ 3 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Ξύλινοι στρωτήρες από τις ράγες 
των σιδηροδροµικών γραµµών στο 
χώρο της ΑΕΒΑΛ ∆ήµου Εορδαίας   

50 τεµάχια 1,86 µ Χ 0,11 µ Χ 0,21 
µ 

ΠΑΚΕΤΟ 4 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Ξύλινοι στρωτήρες από τις ράγες 
των σιδηροδροµικών γραµµών στο 
χώρο της ΑΕΒΑΛ ∆ήµου Εορδαίας   

50 τεµάχια 1,86 µ Χ 0,11 µ Χ 0,21 
µ 

ΠΑΚΕΤΟ 5 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Ξύλινοι στρωτήρες από τις ράγες 
των σιδηροδροµικών γραµµών στο 
χώρο της ΑΕΒΑΛ ∆ήµου Εορδαίας   

50 τεµάχια 1,86 µ Χ 0,11 µ Χ 0,21 
µ 
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Ποιότητα ξύλου- Χρήση υλικών:  
Πρόκειται για σκληρό ξύλο, εξαιρετικά βαρύ, πολύ ανθεκτικό, χρώµατος σκούρο κόκκινο προς βαθύ σοκολατί 
καφέ, εµποτισµένο µε ειδικά υγρά ( κρεοζυτέλαιο), του οποίου η πιο συχνή χρήση του είναι για στρωτήρες 
ράγας τρένου. 
Τα εκποιούµενα αυτά υλικά µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν σε ίδια ή παρεµφερή χρήση. 
∆εν δύναται να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε την απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου  απ. 
491/2002 ( ΦΕΚ 446/Β/14-4-2003) σε οποιαδήποτε χρήση καύσης, σαν ξυλεία κατασκευής, σε εσωτερικό 
χώρο κτιρίων, σαν ξυλεία κατασκευής παιχνιδιών, σαν ξυλεία κατασκευής επίπλων κήπου, σαν ξυλεία 
κατασκευής περιεκτών (δοχείων, κιτίων κ.τ.λ) για συσκευασία καλλιεργειών α΄υλών, ενδιάµεσων ή τελικών 
προϊόντων, που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τον άνθρωπο ή τα ζώα, σε παιδικές χαρές, πάρκα, 
κήπους και υπαίθριες εγκαταστάσεις αναψυχής, σε κάθε χρήση που προβλέπεται να έρθει σε επαφή µε το 
δέρµα και σε κάθε χρήση που προβλέπεται να έρθει σε επαφή µε τρόφιµα. 
Ο πλειοδότης φέρει την υποχρέωση να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση για την ενδεδειγµένη χρήση ( συλλογή, 
µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, διάθεση, αξιοποίηση αυτών κ.λ.π) που θα του παραδοθούν, µε ορθό 
περιβαλλοντικό τρόπο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, της Νοµοθεσίας της 
ευρωπαϊκής Ένωσης και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε µη ορθή Περιβαλλοντική διαχείριση των 
συγκεκριµένων υλικών (Ξύλινοι στρωτήρες από τις ράγες των σιδηροδροµικών γραµµών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ 
∆ήµου Εορδαίας ), που θα παραλάβει από τον ∆ήµο Εορδαίας. 
Επίσης είναι υπεύθυνος για την µη ανάµειξη των προαναφερθέντων υλικών µε άλλα υλικά αµφιβόλου 
προέλευσης, ή άλλα επικίνδυνα απόβλητα. 
   
Άρθρο 2ο 
 Τόπος και ηµεροµηνία διενέργειας της δηµοπρασίας 
Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική φανερή –προφορική- πλειοδοτική, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του Π.∆/τος 270/81 «Περί διαδικασίας και των 
όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» , τις 
διαταξεις του Ν 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική µ’ αυτά διάταξη και θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) την ………………….…… ηµέρα ……………….  και ώρα 
…………. (άρθρο 2 παρ.1 Π∆ 270/81). 
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν 
άνευ διακοπής οι προσφορές, ενώ για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας 
αποφασίζει η Επιτροπή , όπως αυτή ορίσθηκε µε τις  373/2014  & 270/2017 Α∆Σ, η απόφαση της οποίας 
καταχωρείται στα πρακτικά.  
Η δηµοπρασία αφορά σε πακέτα ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδροµικών γραµµών στο χώρο 
της ΑΕΒΑΛ ∆ήµου Εορδαίας, όπως αυτά αναλύονται στο άρθρο 1 της παρούσης και ο κάθε υποψήφιος 
πλειοδότης πριν την διενέργεια θα δηλώνει στην αρµόδια Επιτροπή επί της δηµοπρασίας για ποιο πακέτο 
ενδιαφέρεται, ενώ η προσφορά του θα αφορά για το σύνολο της ποσότητας αναλόγως του πακέτου που θα 
επιλέξει να συµµετάσχει. 
Η δηµοπρασία θα επαναληφθεί οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο, εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης. 
Η δηµοπρασία θα επαναληφθεί κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού συµβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας 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 ή κοινοτικού συµβουλίου. 
γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 
αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιαστεί εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της 
συµβάσεως. 
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, που αναφέρεται στους 
όρους της πρώτης διακηρύξεως και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της 
διενεργείας της δηµοπρασίας. 
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την 
προηγουµένη δηµοπρασία. 
 
Άρθρο 3ο 
  Τίµηµα- όριο της πρώτης προσφοράς 
Το τίµηµα – όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε συνολική τιµή 2,00 ευρώ/τεµάχιο .  
 
Άρθρο 4ο 
Προσφορές- Πρακτικά της δηµοπρασίας 
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Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του 
ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η 
δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς 
τον τελευταίο πλειοδότη.(άρθρο 5 παρ.2 Π∆ 270/81) 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δηµοπρασίας 
Επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο 
έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. (άρθρο 5 παρ.3 Π∆ 270/81) 
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας Επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη 
δηµοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα 
πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. (άρθρο 5 παρ.5 Π∆ 270/81). 
Η ισχύς της προσφοράς δεσµεύει τον πλειοδοτούντα για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
Άρθρο 5ο 
Κατακύρωση της δηµοπρασίας 
Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας 
και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. (άρθρο 5 παρ.6 και 7 Π∆ 270/81) 
Η Οικονοµική επιτροπή αποφασίζει για την κατακύρωση της δηµοπρασίας. Το αποτέλεσµα της εγκρίνεται από 
την οικεία Περιφέρεια. Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούνται να υπογράψουν τη σχετική 
σύµβαση. (άρθρο 5 παρ.8. άρθρο 6 παρ.2 Π∆ 270/81 και άρθρο 72 Ν.3852/2010) 
 
Άρθρο 6ο  
∆ικαίωµα – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
   Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

   Οι διαγωνιζόµενοι εφ’ όσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως, εφ’ όσον είναι προσωπικές 
εταιρείες ή Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  Οι 
Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  Η 
εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από ∆ηµόσια Αρχή ή 
Τράπεζα. 
   Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν καταστατικό µε τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι 
δυνατός έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης.  Επιπλέον, το καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα 
συνοδεύεται από το αντίγραφο τους σχετικού ΦΕΚ.  Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν: α) το πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του µαζί µε το ΦΕΚ που 
έχει αυτό δηµοσιευθεί και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. µε όλα τα συµβόλαια και τις τυχόν 
τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ΦΕΚ έγγραφα. 
   Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκοµίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα.  Φωτοτυπίες 
ανεπικύρωτες δεν γίνονται δεκτές. 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να πληροί τα κάτωθι:  
1. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή στην δηµοπρασία χρεοφειλέτη (στον ∆ήµο Εορδαίας).  
Γι’αυτόν τον λόγο θα προσκοµίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου Εορδαίας.  
2. Ως εγγύηση για την συµµετοχή στην δηµοπρασία θα προσκοµίζεται, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας από αυτόν που 
επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, , ποσού 
ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζοµένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς αναλόγως 
του πακέτου που θα συµµετάσχει και αναλυτικά: 
_σε ποσό 100,00 ευρώ για κάθε ένα εκ των Πακέτων 1 & 2 και  
_σε ποσό 10,00 ευρώ για κάθε ένα εκ των Πακέτων 3, 4 & 5, η οποία θα αντικατασταθεί µε την υπογραφή της 
σύµβασης µε νέα για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ύψους 10% επί του συνολικού τιµήµατος 
που θα επιτευχθεί για όλη την ποσότητα των ανωτέρω κινητών πραγµάτων (Ξύλινοι στρωτήρες από τις ράγες 
των σιδηροδροµικών γραµµών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ ∆ήµου Εορδαίας) .  
3. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.  
4. Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των 
όρων της δηµοπρασίας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την πραγµατική 
κατάσταση των ανωτέρω κινητών πραγµάτων(Ξύλινοι στρωτήρες από τις ράγες των σιδηροδροµικών γραµµών 
στο χώρο της ΑΕΒΑΛ ∆ήµου Εορδαίας).  
5. Υπεύθυνη δήλωση του αρ 1 
Σηµειώνεται ότι η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγµατικής κατάστασής των, δεν είναι δυνατόν να 
γίνει αποδεκτή.  
Σε περίπτωση που δεν προσκοµιστεί κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποκλείεται η συµµετοχή του. 
στη δηµοπρασία. 
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται πριν την έναρξη των προσφορών. 
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Άρθρο 7ο  
Εγγυητής  
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά 
της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των 
όρων της σύµβασης, δίχως το δικαίωµα της διαιρέσεων ή διηζήσεως και ο οποίος θα πρέπει απαραιτήτως να 
προσκοµίσει:  
Α) Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας  
Β) Αποδεικτικό δηµοτικής ενηµερότητας  
διαφορετικά δεν δικαιούται να συµµετέχει στη δηµοπρασία ως εγγυητής. 
 
Άρθρο 8ο  
∆ιαδικασία δηµοπρασίας – Υποχρεώσεις πλειοδότη 
Α. Πλειοδότες: Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει, αµέσως, στην 
επιτροπή δηµοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών και να προσκοµίσει συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
Β. ∆ιεξαγωγή της δηµοπρασίας: Η δηµοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή δηµοπρασίας, οι 
δε προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαµβάνει 
µεγαλόφωνα και τις αναφέρει στα πρακτικά, κατά σειρά, µαζί µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε 
προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη. Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί 
αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας 
διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται 
εφ΄ απλού χάρτου. Η µία προσφορά από την αµέσως προηγούµενη πρέπει να έχει διαφορά ανά (0,20) € 
τουλάχιστον.  
Γ. Υπογραφή πρακτικών: Μετά η λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα µέλη της 
Επιτροπής που τη διενήργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού.  
 ∆. Παραλαβή- Καταβολή τιµήµατος: Οι ποσότητες και ο ρυθµός παραλαβής θα γίνει για το σύνολο της 
ποσότητας και µπορεί να γίνει σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τρείς (3) µήνες από την υπογραφή των 
σχετικών συµβάσεων. 
Το τίµηµα που θα προκύπτει από την αποµάκρυνση των προς εκποίηση υλικών από τον αντίστοιχο πλειοδότη, 
θα πιστοποιείται µε την σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου παράδοσης από Επιτροπή παράδοσης των εν λόγω 
υλικών πραγµάτων αποτελούµενη από υπαλλήλους του ∆ήµου που θα οριστούν µε απόφαση ∆ηµάρχου, µε 
την υπογραφή αυτών και του πλειοδότη , ενώ ο κάθε πλειοδότης υποχρεούται  να καταβάλλει  στο ∆ήµο 
εφ΄άπαξ το αντίστοιχο τίµηµα την ίδια µέρα, αυτής της αποµάκρυνσης των εν λόγω υλικών.  
Η Επιτροπή παράδοσης υποχρεούται να µεταβιβάζει στην ∆/νση Οικ/κών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας το 
συνταχθέν πρωτόκολλο παράδοσης, η οποία ∆/νση είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί από οικονοµικής πλευράς 
τις σχετικές συµβάσεις.   
Η παραλαβή των ανωτέρω υλικών πραγµάτων, θα γίνει εργάσιµες ηµέρες και ώρες του ∆ήµου, ήτοι από 07:00 
π.µ έως τις 15:00 µ.µ. 
Η καταβολή αποδεικνύεται µόνο µε τριπλότυπο είσπραξης της Ταµιακής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας. Το 
τίµηµα καταβάλλεται στο ακέραιο και απαγορεύεται η τµηµατική καταβολή του. 
Η φόρτωση και µεταφορά των ανωτέρω υλικών πραγµάτων θα γίνει από τον πλειοδότη µε δικές του δαπάνες. 
Ο πλειοδότης πρέπει να εφαρµόζει δίχως παρέκκλιση τις φορολογικές, αστυνοµικές και αγορανοµικές διατάξεις 
ευθυνόµενος µόνο αυτός, για τις οποιεσδήποτε παραλείψεις αυτού και των υπ’αυτού προστιθέντων προσώπων 
και των βοηθών εκπλήρωσης υποχρεούµενος να τους έχει ασφαλίσει καθώς και τα χρησιµοποιούµενα 
µηχανήµατα και αυτοκίνητα. 
Επίσης ευθύνεται αυτός προσωπικά για κάθε αποζηµίωση, συνεπεία βλάβης, φθορές ή ζηµιές που θα έλθει από 
το λόγο αυτόν σε πρόσωπα ή πράγµατα. 
Επισηµαίνεται προς τους υποψήφιους πλειοδότες ότι κανένα άλλο υλικό εκτός από τα προαναφερόµενα στην 
παρούσα διακήρυξη δεν θα παραδοθεί, έστω και εάν στους χώρους εκποίησης ήθελε βρεθούν τυχόν άλλα 
υλικά. 
 
Άρθρο 9ο  
∆ικαίωµα αποζηµίωσης 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  
 
Άρθρο 10ο  
Σύµβαση  
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε 
αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της 
σύµβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. Ενεργείται 
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δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το µικρότερο τυχόν 
οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. 
   
Άρθρο 11ο  
Συνέχιση µίσθωσης  
Σε περίπτωση θανάτου του πλειοδότη, η εκποίηση των ανωτέρω υλικών πραγµάτων συνεχίζεται από τον/την 
σύζυγο και τα τέκνα αυτού/αυτής, οι οποίοι και υποχρεούνται από κοινού στη σχέση που προκύπτει από την 
υπογραφή της σύµβασης. Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην αρµόδια 
υπηρεσία του ∆ήµου τη βούλησή τους για τη συνέχιση της µισθώσεως προσκοµίζοντας πιστοποιητικά 
πλησιέστερων συγγενών. Παράλειψη της δήλωσης αυτής λογίζεται ως αρνητική δήλωση µε συνέπεια τον 
αποκλεισµό από τη σχέση που προκύπτει από την υπογραφή της σύµβασης.  
 
Άρθρο 12ο  
Αναµίσθωση – Υπεκµίθωση  
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση των εν λόγω υλικών απαγορεύεται απολύτως. 
 
Άρθρο13ο  
Ευθύνη ∆ήµου  
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του τιµήµατος ή και 
λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου.  
 
Άρθρο 14ο  
∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης  
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη 
διενέργεια της δηµοπρασίας, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος του ∆ηµου Εορδαιας.  
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας www.ptolemaida.gr. 
  
Άρθρο 15ο  
Λύση της σύµβασης  
Α) Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης µίσθωσης, οι οποίοι στο σύνολό τους, 
θεωρούνται ουσιώδεις (όπως ο πλειοδότης βαρύνει το δηµοτικό και δηµόσιο συµφέρον) καθώς και για κάθε 
καθυστέρηση καταβολής του τιµήµατος, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να 
θεωρήσει τη σύµβαση λυµένη και να κάνει έξωση στον πλειοδότη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 
Πολιτικής ∆ικονοµίας.  
Β) Η σύµβαση λύεται κατόπιν αιτιολογηµένης αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και χωρίς να δοθεί καµία 
αποζηµίωση στον µισθωτή.  
Γ) Από πλευράς του µισθωτή η µίσθωση µπορεί να λυθεί, κατόπιν αιτήσεώς του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
  
Άρθρο 16ο  
Πληροφόρηση Ενδιαφεροµένων  
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες (∆ιεύθυνση 25ης Μαρτιου 15, Τηλέφωνο 2463350110 - 140, ). 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  77/2018. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Καιδης Αποστολος 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Βύρλιος Μάρκος 

Μπίγγας Στέφανος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

      ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
 

ΑΔΑ: 6ΘΝ0ΩΡ6-Φ27


		2018-05-31T08:40:50+0300
	Athens




