
 
          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Πτολεµαϊδα 31-5-2018 
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Αριθµ. πρωτ: 12003 
     ∆ΗΜΟΣ  EOΡ∆ΑΙΑΣ                                                              Α∆Α:  
                                                         

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

 
   Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε πλειοδοτική-φανερή-προφορική- δηµοπρασία και σύµφωνα µε τους παρακάτω 
όρους που συνέταξε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’αριθµ. 77/2018 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθµ. 4/2018 
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδροµικών γραµµών στο 
χώρο της ΑΕΒΑΛ ∆ήµου Εορδαίας,  µε τους παρακάτω όρους:  
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 

, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Π.∆ 270/81. 
Η δηµοπρασία  θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Εορδαίας (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου), στις  12-6-
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ από την αρµόδια Επιτροπή διενέργειας, η οποία έχει συσταθεί µε τις  373/2014 & 
270/2017 Α.∆.Σ αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας, ενώ επαναληπτική αυτής θα επαναληφθεί οίκοθεν υπό 
του ∆ηµάρχου Εορδαίας, εάν δεν παρουσιάσθη κατ' αυτήν πλειοδότης, ενώ θα γνωστοποιηθεί δια περιληπτικής 
διακηρύξεως πέντε (5) τουλάχιστον ήµερες προ της ηµέρας της διενέργειας 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) 
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. 
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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 της αναλυτικής διακήρυξης. 
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. 
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. 
Το τίµηµα – όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε συνολική τιµή 2,00 ευρώ/τεµάχιο .  
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 της σχετικής σύµβασης. 
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) 
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.  
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. 
      Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής τις        εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες (∆ιεύθυνση 25ης Μαρτιου 15, Τηλέφωνο 2463350110 - 140 ). 

 
 
 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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