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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΗΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΖ
Γ.Δ.Α.Γ.Ο. Α.Δ.

Έρνληαο ππόςε:
α. Σελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 10/2019 γηα ηελ έγθξηζε εθπνίεζεο εμνπιηζκνύ θαη
νρεκάησλ ηεο Γ.Δ.Α.Γ.Ο. Α.Δ..
β. Σελ από 29-10-2019 εθηίκεζε αμίαο ηνπ ππό εθπνίεζε εμνπιηζκνύ θαη νρεκάησλ, από ηελ
ηξηκειή επηηξνπή πνπ νξίζηεθε κε ηελ ππ αξηζκό 10/2019 απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
γ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/81,κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο γηα ηνλ ηξόπν εθπνίεζεο ησλ
πιηθώλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ εθαξκόδνληαη θαη γηα ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο.
ε. Σν άξζξν 23 ηνπ θαλνληζκνύ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Γ.Δ.Α.Γ.Ο. Α.Δ..
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
1. Αλνηρηή θαλεξή πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ εθπνίεζε ηνπ κεραλνινγηθνύ
εμνπιηζκνύ ηδηνθηεζίαο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα πέληε (5) νρεκάησλ -κεραλεκάησλ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ

Α/Α

Δ Η Γ Ο 
ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

1

Ένα
ζσγκρόηημα
παραγφγής 18.000 εσρώ
ζκσροδέμαηος (Σιλό – ηαινίες –
κοτλίες – ηλεκηρικοί πίνακες με
ασηομαηιζμούς)

2

Γεθσροπλάζηιγγα με δσναμοκσυέλες 6.000 εσρώ
(καηαζκεσής Πανηελίδη)

3

Μπεηνληέξα IVECO

4

MITSUBISHI
L 2 0 0 2.500 εσρώ
Δπηβαηηθό
απηνθίλεην(Υξήδεη
επηζθεπήο θηλεηήξα )

5

Φορηφηής HANOMAG

8.500 εσρώ

2.500 εσρώ

ΤΝΟΛΟ 37.500 ΕΤΡΩ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
4. Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
192 ηνπ Ν.3463/06(Γ.Κ.Κ.) & ηνπ Π.Γ.270/81. Θα δηεμαρζεί ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γ.. κε
απόθαζε ηνπ, ε νπνία ζα νξίδεη θαη ηξηκειή επηηξνπή γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ.
5. Ζ Γεκνπξαζία 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 επηηξνπή δηαγσληζκνύ.
6. Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζε πξαθηηθά θαηά ζεηξάλ εθθσλήζεσο κεηά ηνπ
νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληαη, ε
δέζκεπζε δε αύηε κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο
ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.
7. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξνο ηελ επί ηεο
δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην λόκηκν
πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.
8. Ζ 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.
9. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη επί απινύ ράξηνπ. θαη ππνγξάθνληαη από ηνλ
ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή απηνύ. Αλ θάπνηνο από απηνύο είλαη αγξάκκαηνο, ππνγξάθεη άλη' απηνύ

άιινο, βάζεη, εηδηθνύ λνκίκνπ πιεξεμνπζίνπ ε δύν πξόζσπα εθ ησλ παξηζηακέλσλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο
δεκνπξαζίαο, ηα νπνία θαιεί ή Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηα νπνία βεβαηώλνπλ ζην
πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο όηη ό ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ή ν εγγπεηήο ηνπ δήισζε άγλνηα γξακκάησλ.
10. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα απνδεκίσζεο από ηε κε θαηαθύξσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο.
Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ζεκαίλεη αλεπηθύιαθηα απνδνρή όισλ ησλ όξσλ
ηεο παξνύζαο.
11. Ζ δεκνπξαζία ζα είλαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζηελ έδξα ηεο Δπηρείξεζεο, ζην ΒΗΟ.ΠΑ.
Ληηνρώξνπ, ζα δηεμαρζεί δε ζε ηξία ζηάδηα:
α.ηάδην 1ν: Όζνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ, κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ θάθειν κε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε, κέρξη ηελ 03-03-2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα
11:00, εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κεηά ην πέξαο ηεο πνην πάλσ εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ ζα γίλεηαη δεθηή. Αλ
γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ δηεμαρζεί ν δηαγσληζκόο ζα επαλαιεθζεί ζηηο 13/03/2020.
β. ηάδην 2ν: Ζ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο, εληόο 5 εκεξώλ, ζα ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ
ζπκκεηερόλησλ ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εγγξάθσο από ηελ επηηξνπή.
γ. ηάδην 3ν: ην ζηάδην απηό ζα δηεμαρζεί, εληόο 5 εκεξώλ, ε δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνύ πξνθνξηθνύ
πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ. ηε θάζε απηή ζα ζπκκεηέρνπλ όινη εθείλνη ησλ νπνίσλ
ηα δηθαηνινγεηηθά έγηλαλ απνδεθηά από ηελ επηηξνπή θαηά ην 2ν ζηάδην. Οη ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζηαδίνπ απηνύ
ζα εηδνπνηεζνύλ κε πξόζθιεζε εγγξάθσο από ηελ επηηξνπή. πξν 2,ηνπιάρηζηνλ εκεξώλ.
δ. Ζ Δπηηξνπή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ δεκνπξαζία, βάζεη ηνπ Π.Γ.270/81, απνηειείηαη από
ηνπο:
(1) .
Λακπνλίθνο Νηθόιανο, Πξόεδξν θαη
(2) .
Λαπάηζεο Νηθόιανο, Μέινο
(3)

Γειαδάξεο Κσλζηαληίλνο ,Μέινο

ΠΡΟΦΟΡΕ
12.Ζ εθπνίεζε ησλ κεραλεκάησλ γίλεηαη γηα ην ζύλνιν ή θαη γηα επηκέξνπο ή κεκνλσκέλα κεραλήκαηα.
ΔΛΑΥΗΣΟ ΟΡΗΟ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
13. Πξώηε πξνζθνξά, πνπ απνηειεί ηελ ηηκή εθθίλεζεο, νξίδεηαη ην πνζό ηεο ηηκήο εθηίκεζεο.
Κάζε αύμεζε ηεο πξνζθνξάο από ηελ πξώηε θαη κεηά ζα γίλεηαη θαηά εθαηό (100,00€) επξώ ή ζε
πνιιαπιάζηα απηνύ.
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
14. ηε δεκνπξαζία έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά πξόζσπα, λνκηθά πξόζσπα,
ΟΣΑ, Ννκηθά Πξόζσπα ΟΣΑ θαη ζπλεηαηξηζκνί θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ.

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
15. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα πξνζέιζνπλ νη ίδηνη ή ν
λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπόο ηνπο ζηελ έδξα ηεο Δπηρείξεζε θαη λα πξνζθνκίζνπλ θάθειν κε ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:
α. Αίηεζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ.
β. Καηαζηαηηθό, αλ πξόθεηηαη γηα Εηαηξεία θαη έγγξαθν εμνπζηνδόηεζεο ηνπ εθπξνζώπνπ
ηεο, πνπ ππνγξάθεη ηελ αίηεζε
γ. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κε ηελ νπνία λα δειώλεη όηη δελ εθθξεκεί ζε
βάξνο ηνπ δηθαζηηθή απόθαζε εμώζεσο.
δ. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κε ηελ νπνία λα δειώλεη όηη δελ εθθξεκεί ζε
βάξνο ηνπ δηθαζηηθή απόθαζε νθεηιήο.
ε. Τπεύζπλε δήισζε όηη έρνπλ πιήξε γλώζε ησλ όξσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ πνπ
αθνξνύλ ηελ παξνύζα δεκνπξαζία, ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο.
δ. Τπεύζπλε δήισζε όηη έρνπλ επηζθεθζεί ην ρώξν θύιαμεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη
έρνπλ ιάβεη ππ' όςε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηελ απνδέρνληαη.
ε. Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ.
ζ. Πηζηνπνηεηηθό κε πησρεύζεσο, όζνλ αθνξά γηα ηελ ζπκκεηνρή εηαηξεηώλ θαη γηα θπζηθά
πξόζσπα Τπεύζπλε Δήισζε ηεο παξνύζαο.
η .Φνξνινγηθή, αζθαιηζηηθή θαη δεκνηηθή ελεκεξόηεηα.
ηα. Εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία, ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα πην
θάησ ζρεηηθά.
ηβ. Γηα ΝΠΔΔ, εμνπζηνδόηεζε ηνπ εθπξνζώπνπ από ην αξκόδην όξγαλν θαη
έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκνπξαζία ηελ επηζήκαλζε όηη αλαγλσξίδεη ηηο
πξάμεηο ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θαη δεζκεύεηαη απ' απηέο.
16. Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο κεηά ην πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο δελ ζα γίλεη απνδεθηή.
17. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, αλ θξίλεη όηη ηα
δηθαηνινγεηηθά ηεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο δελ ηθαλνπνηνύλ ηα δεδνκέλα ηνπ δηαγσληζκνύ, λα
επαλαιάβεη ηελ πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο.
18. Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα κε ρξσζηάεη ζην Γήκν Γίνπ Οιύκπνπ. ε πεξίπησζε νθεηιήο, απαηηείηαη βεβαίσζε όηη έρεη ππαρζεί ζε ξύζκηζε.
19. Σα
πηζηνπνηεηηθά αθνξνύλ ηόζν ηελ Δηαηξεία όζν θαη ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο.
20.
Δηδηθόηεξα
γηα ηελ Δηαηξεία απαηηνύληαη θαηαζηαηηθό ζύζηαζεο θαη
ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.
21. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζα θαηαηεζνύλ ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο, ζύκθσλα κε ηα
αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ. Ζ επηηξνπή κεηά ηνλ έιεγρν ησλ

δηθαηνινγεηηθώλ, ζα θξίλεη αλ απηά πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα ηνπο θαιέζεη εγγξάθσο λα
ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνπξαζία, θαηαζέηνληαο ηαπηόρξνλα εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο.
22. Σν πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο ζα θνηλνπνηεζεί γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ
23. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ
πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηεο επηρείξεζεο.
24. Ο
ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο, εληόο δέθα εκεξώλ, αξρνκέλσλ από
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, πνπ
ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη
ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, θαη ελεξγείηαη
αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ, ν νπνίνο επζύλεηαη γηα ην κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο
δεκνπξαζίαο από απηό ηεο πξνεγνύκελεο.
25.
Μεηά
ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε
ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.
ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΗΣΗΜΟΤ & ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ _
26. Σν πνζό ηνπ αληηηίκνπ ζα θαηαηεζεί κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα επηά (7) εξγαζίκσλ
εκεξώλ από ηνλ πιεηνδόηε κε επηηαγή ή ζε ινγαξηαζκό Σξαπέδεο ηεο Δπηρείξεζεο θαη ην θαηαζεηήξην ζα
είλαη απνδεηθηηθό πιεξσκήο . Ζ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνύ ζα γίλεη άκεζα κε ηελ εμόθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο.
ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
28 Οπδείο είλαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, αλ δελ πξνζθνκίζεη, 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 κε ην 2% ηεο αμίαο εθηίκεζεο δειαδή πνζό ίζν κε επηαθόζηα πελήληα επξώ (750€) επξώ.(Ζ εγγπεηηθή
κπνξεί λα εθδνζεί γηα ην ζύλνιν ή κόλν γηα ην πνζό πνπ ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ν θάζε δηαγσληδόκελνο θαη ζε
θάζε πεξίπησζε ζα είλαη ίζν κε ην 2 % ηεο αμίαο εθηίκεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζέιεη λα ζπκκεηέρεη).
29 Ζ εγγπεηηθή απηή επηζηνιή επηζηξέθεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ησλ από ηε
δηαθήξπμε νξηδνκέλσλ πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο.
30. Ζ εγγύεζε απηή παξακέλεη ζηα ρέξηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζα επηζηξαθεί ζηνλ πιεηνδόηε
κεηά ην ηέινο απηήο, εθόζνλ δελ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ κεξώλ δηαθνξέο θαηά ηελ εμόθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο . ε
πεξίπησζε κε έγθαηξεο εμόθιεζεο ή θήξπμεο απηνύ έθπησηνπ, ε εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο επηρείξεζεο ,
σο ζπκθσλεκέλεο πνηληθήο ξήηξαο.

ΔΚΠΣΧΖ ΠΛΔΗΟΓΟΣΖ
31.Ζ παξάβαζε θάζε όξνπ ηεο παξνύζαο, ζεσξνπκέλσλ όισλ νπζησδώλ, από ηνπ πιεηνδόηε,
αλεμαξηήησο ησλ ινηπώλ κέηξσλ ησλ ιακβαλνκέλσλ εηο βάξνο ηνύηνπ, δπλάκεη ηεο παξνύζεο, επηθέξεη ηηο
λόκηκεο ζε βάξνο ηνπ ζπλέπεηεο.
32.
Πεξί
ηεο εθπηώζεσο ηνπ πιεηνδόηε απνθαζίδεη ην πκβνύιην ηεο
Δπηρείξεζεο ε δε ζρεηηθή απόθαζε εθηειείηαη πάξαπηα.
33. Ζ
ζησπεξή αλνρή παξαβάζεσο ή θαηαζηξαηεγήζεσο δηαηάμεσο ηεο παξνύζεο δελ
ινγίδεηαη σο έγθξηζε ή παξαίηεζε δηθαηώκαηνο ηηλόο ή ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζεο
εθπνίεζεο νύηε παξέρεη θάπνην δηθαίσκα ζηνλ πιεηνδόηε.
34. Ζ θήξπμε έθπησηνπ πιεηνδόηε έρεη ηηο εμήο ζπλέπεηεο:
35. Δθπίπηεη ππέξ ηεο επηρείξεζεο ε θαηαηεζείζα εγγύεζε ,σο πνηληθή ξήηξα, κε
ππνινγηδόκελε ζηηο ηπρόλ άιιεο νθεηιέο ηνπ έθπησηνπ πιεηνδόηε.
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
36.Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο
δεκνπξαζίαο, κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο έδξαο ηνπ δήκνπ θαη ζε 2 ηνπιάρηζηνλ ηνπηθέο εθεκεξίδεο.
37 Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Γ.Δ.Α.Γ.Ο. www.deado.gr
ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ
38.

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο, εάλ:
α. Γελ παξνπζηάζζεθε ζε απηή πιεηνδόηεο.
β. Σν απνηέιεζκα απηήο θξηζεί αζύκθνξν ,ιόγσ ηνπ επηηεπρζέληνο ηηκήκαηνο ή ζθάικαηνο
ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο
γ. Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ
αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε εθπνίεζεο 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.
39. ηε (γ) πεξίπησζε, ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε,
σο ειάρηζην δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζό, δπλάκελν λα κεησζεί κε
απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ.
40. Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε αλαθεξνκέλεο ζηνπο
όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ.
41 Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη είηε κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά
ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία, είηε κε λέα ηηκή πνπ νξίδεηαη από ην Γ.. ηεο εηαηξίαο.

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ
42. Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη (από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο έσο θαη ηελ
πξνεγνύκελε εκέξα από ηνλ δηαγσληζκό) από ηελ Γ.Δ.Α.Γ.Ο. Α.Δ. (θ. Βαζίιεην Κόθθηλν θαη θ. Πνιπμέλε
παλνύ) από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ώξεο 10:00π.κ. έσο 13:00 κ.κ. ζην ηειέθσλν 23520 61412,
43. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζ' αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Α.Γ.Ο. Α.Δ.

Ο ΤΝΣΑΞΑ
Ο Γελ. Γ/ληεο ηεο Γ.Δ.Α.Γ.Ο. Α.Δ.

Βαζίιεηνο Κόθθηλνο

ΔΘΔΧΡΖΘΖ
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Α.Γ.Ο. Α.Δ.

Νηθόιανο Λακπνλίθνο

