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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ α) ΕΝΟΣ (01) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ, β) ΟΚΤΩ (08) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ γ) ΤΡΙΩΝ (03) ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή του  Σύρου- Ερμούπολης
Έχοντας  υπόψη:
1. Το Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 
διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
2. Το Δημοτικό Κοινοτικό Κώδικα Ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (αρ.199)
3. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».
4. Το άρθρο 134 του Ν.4483/17 (ΦΕΚ 107 Α/31-7-2017) (Εκποίηση υλικών που προέρχονται 
από τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και βιοοαποβλήτων )
5. Τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4685/7-5-2020 (ΦΕΚ 92 Α’/7-5-2020)
6. Τον Ν.3861/10(ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) περί «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
7. Τις υπ΄αριθμ 82/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΖΓΩΗΟ-ΛΟΔ) και 132/2021 (ΑΔΑ: 9Υ3ΣΩΗΟ-6Τ5) 
αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την εγκριση πρωτοκόλων καταστροφής κινητών 
πραγμάτων άνευ αξίας Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.
8. Την με αρ. Απόφαση 240/2021 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι 
όροι της διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση α) ενός (01) επιβατικού 
οχήματος, β) οκτώ (08) φορτηγών και γ) τριών (03) λεωφορείων ιδιοκτησίας του Δήμου 
Σύρου – Ερμούπολης 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο της δημοπρασίας
Η διακήρυξη αυτή αφορά στην εκποίηση α) ενός (01) επιβατικού οχήματος, β) οκτώ (08) 
φορτηγών και γ) τριών (03) λεωφορείων ιδιοκτησίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης. 

Άρθρο 2ο Περιγραφή των εκποιούμενων ειδών 
Αρ. Κυκλοφορίας : ΚΗΗ 9877: Ω63
Μοντέλο : Mercedes LP813
Είδος : Φορτηγό
Έτος α’ κυκλοφορίας : 1989
Αρ. πλαισίου : 31805114940854 
Κυβισμός : 5675

Αρ. Κυκλοφορίας : ΚΗΙ 2007
Μοντέλο : Mercedes 1314 K
Είδος : Φορτηγό
Έτος α’ κυκλοφορίας : 1994
Αρ. πλαισίου : WDB6750461K065548
Κυβισμός : 5958

Αρ. Κυκλοφορίας : KHI 9864
Μοντέλο : Rover
Είδος : Επιβατικό

0000734334



Έτος α’ κυκλοφορίας : 1992
Αρ. πλαισίου : SAXXWMWFNAD483635
Κυβισμός : 1396

Αρ. Κυκλοφορίας : KHY 6702
Μοντέλο : Mercedes – Benz 1314/42
Είδος : Φορτηγό
Έτος α’ κυκλοφορίας : 1997
Αρ. πλαισίου : WDB6750331K195840
Κυβισμός : 5958

Αρ. Κυκλοφορίας : KHY 2292
Μοντέλο : Nissan Vehiculo M 130.150/2
Είδος : Φορτηγό
Έτος α’ κυκλοφορίας : 1995
Αρ. πλαισίου : VMAM1326KSA380539
Κυβισμός : 5985

Αρ. Κυκλοφορίας : KHY 2255
Μοντέλο : Mercedes LP813
Είδος : Φορτηγό
Έτος α’ κυκλοφορίας : 1990
Αρ. πλαισίου : 31805224389567
Κυβισμός : 5683

Αρ. Κυκλοφορίας : ΚΗΥ 2256
Μοντέλο : Mercedes LP 813
Είδος : Φορτηγό
Έτος α’ κυκλοφορίας : 1991
Αρ. πλαισίου : 31835614906043
Κυβισμός : άγνωστος

Αρ. Κυκλοφορίας : ΚΗΙ 2010
Μοντέλο : Nissan Vehiculo Cabstar
Είδος : Φορτηγό
Έτος α’ κυκλοφορίας : 1991
Αρ. πλαισίου : VWASBFTL0XI110051
Κυβισμός : 2953

Αρ. Κυκλοφορίας : KHI 2014
Μοντέλο : Nissan Motor IB
Είδος : Φορτηγό
Έτος α’ κυκλοφορίας : 1996
Αρ. πλαισίου : VWAKE05535A745624
Κυβισμός : 2953

Αρ. Κυκλοφορίας : ΚΗΙ 2044: Ω63
Μοντέλο : ΜΑΝ SS 400L
Είδος : Λεωφορείο
Έτος α’ κυκλοφορίας : 2002
Αρ. πλαισίου : XG9400LSW05B01044
Κυβισμός : 4580

Αρ. Κυκλοφορίας :  ΚΗΙ 2045
Μοντέλο : ΜΑΝ SS 400L
Είδος : Λεωφορείο
Έτος α’ κυκλοφορίας : 2002
Αρ. πλαισίου : XG9400LSW05B01045
Κυβισμός : 4580



Αρ. Κυκλοφορίας :  ΚΗΙ 2046
Μοντέλο : ΜΑΝ SS 400L
Είδος : Λεωφορείο
Έτος α’ κυκλοφορίας : 2002
Αρ. πλαισίου : XG9400LSW05B01046
Κυβισμός : 4580

Άρθρο 3ο Τρόπος, τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική. Χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ορίζεται η 22 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα και συγκεκριμένα στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου 
ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που ορίσθηκε για το σκοπό αυτό (άρθ. 1 του Π.Δ. 
270/81, άρθ. 72 παρ. 1 του ν. 3952/10). Η δημοπρασία, εφόσον εξακολουθούν να 
υπάρχουν χωρίς διακοπή προσφορές, θα συνεχιστεί με απόφαση της Επιτροπής και πέραν της 
ώρας που καθορίζεται στη διακήρυξη, την ίδια ημέρα και θα καταχωρηθεί στα Πρακτικά. Τα 
πρακτικά τηρούνται σε απλό χαρτί. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μεταξύ όσων δηλώσουν 
νόμιμα και εμπρόθεσμα συμμετοχή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και θα 
καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους στην αρμόδια Επιτροπή, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30π.μ. Εκπρόθεσμες 
αιτήσεις δε θα γίνουν δεκτές. Η Επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας παραλαμβάνει τα 
δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας 
τους ενδιαφερόμενους, κατά σειρά προσέλευσης, καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
τους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την 
πληρότητα τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει 
στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα 
πρακτικά. Ακολούθως η Επιτροπή δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές από εκείνους 
που έχουν υποβάλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι προσφορές των 
πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου 
του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε πλειοδοτούντα και η δέσμευση 
μεταφέρεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόμενους επιβαρύνοντας οριστικά τον 
τελευταίο πλειοδότη. Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει 
στην Επιτροπή δημοπρασίας πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το προς 
τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του 
λογαριασμό. Πλειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την υψηλότερη τιμή. Σε 
περίπτωση διακοπής της διαδικασίας για λόγους ανώτερης βίας ή για οποιοδήποτε λόγο, η 
Επιτροπή θα καλέσει στη συνέχεια με τηλεφωνική πρόσκληση ή με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία ή με παράδοση σχετικής πρόσκλησης, την ημέρα και την ώρα που θα ορίσει ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής στα γραφεία του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, για τη συνέχιση της 
διεξαγωγής της. 

Άρθρο 4ο Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς των εκποιούμενων τμημάτων ορίζεται: α) για τα 
επιβατικά οχήματα : 50 ευρώ / όχημα β)  για τα φορτηγά : 50 ευρώ / όχημα. Στο 
εκτιμούμενο τίμημα λαμβάνεται υπόψη και η θαλάσσια μεταφορά. Προσφορές μικρότερες του 
παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της 
Δημοπρασίας. Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για το σύνολο των 
εκποιούμενων και για τμήμα αυτών. Πλειοδότης ανακηρύσσεται όποιος διαγωνιζόμενος 
προσφέρει το υψηλότερο τίμημα ανά όχημα / μονάδα. Η αύξηση της πλειοδοτούσας 
προσφοράς θα κλιμακώνεται ανά 5,00 ευρώ. 

Άρθρο 5o Εγγύηση συμμετοχής
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των 
εκποιούμενων επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς δηλ.: 
α) για τα επιβατικά οχήματα:50 ευρώΧ1(όχημα)=50ευρώΧ10%=5ευρώ β) για τα φορτηγά : 
50 ευρώ Χ8(οχήματα)=400Χ10%=40 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής συντάσσεται κατά τον 
τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών 
και θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός της 



εγγυητικής του τελευταίου πλειοδότη, η οποία θα του επιστραφεί μετά την υπογραφή της 
σύμβασης. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την 
ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να 
αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με άλλη καλής εκτέλεσης ποσού 10%επί της 
τελικής τιμής της δημοπρασίας για το σύνολο των εκτιμώμενων εκποιούμενων ειδών, αλλιώς 
ακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπέρ αυτού και κατακυρώνεται υπέρ του 
επομένου πλειοδοτήσαντος σε αυτήν. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 
στον πλειοδότη μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεών του προς το Δήμο 
Σύρου - Ερμούπολης. 

Άρθρο 6ο Εγγυητής 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεώνεται κατά την ημέρα της δημοπρασίας να παρουσιάσει 
αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με τον ίδιο. Ο 
εγγυητής θα πρέπει να φέρει μαζί του ΑΔΤ και Δημοτική ενημερότητα. Η εγγυοδοσία θα είναι 
έγγραφη, με υπεύθυνη ανέκκλητη δήλωση του εγγυητή ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων 
ανεξαίρετα των όρων της δημοπρασίας τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχεται και 
ότι ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τον πλειοδότη ως αυτοφειλέτης, για την 
υπογραφή και για την καλή εκτέλεση όλων των όρων σύμβασης, που θα υπογραφεί από τον 
πλειοδότη/ανάδοχο και τον εγγυητή του με τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης, παραιτούμενος 
από το δικαίωμα προβολής της ένστασης διαίρεσης και δίζησης. 

Άρθρο 7ο Όροι και Υποχρεώσεις 
Α) Ο πλειοδότης θα παραλάβει με δικά του μέσα τα εκποιούμενα είδη από το χώρο 
περισυλλογής τους σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του Δήμου. 
Β) Κατά την παραλαβή του εκποιούμενου υλικού θα εκδοθεί δελτίο αποστολής από την 
αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
Γ) Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του συμβαλλόμενου για οποιαδήποτε ζημία 
ήθελε προκύψει στο όχημα κατά την αποκομιδή – μεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικώς 
αναφερομένων τα παρακάτω: ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός 
ή θανάτωση προσώπου κλπ.) ούτε και για τυχόν ζημίες ή απώλειες εξαρτημάτων του κατά 
την διάρκεια της παραμονής του στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου ή της 
αναδόχου εταιρείας. Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη των εκποιούμενων (που 
βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που 
διαθέτει για το σκοπό αυτό ο συμβαλλόμενος με δικές του δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής, 
μεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο/ εταιρεία . Ο πλειοδότης 
επιπρόσθετα υποχρεούται:
 Να τηρεί τις ποινικές, αστυνομικές, αγορανομικές, φορολογικές και διοικητικές διατάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των Κανονισμών του Δήμου και ιδίως τις διατάξεις για τη 
προστασία του περιβάλλοντος, των κοινοχρήστων χώρων, την καθαριότητα και την υγιεινή.
 Να παίρνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποφυγή ενδεχομένων βλαβών ή ενόχλησης των 
περιοίκων ή των διαβατών κλπ.

Άρθρο 8ο Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τα οποία 
οφείλουν να εκπροσωπούνται νόμιμα) εφόσον κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της 
δημοπρασίας προσκομίσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, που στο εξώφυλλο 
του θα αναγράφει το όνομα/ επωνυμία του συμμετέχοντος και τον τίτλο της δημοπρασίας και 
θα περιέχει τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο δικαιολογητικά.

Άρθρο 9ο Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού 
σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης.
2. Πιστοποιητικό εγγραφής και καταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ).
3. ΑΔΤ ενδιαφερρόμενου ή εκπροσώπου του
4. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του νόμιμου εκπροσώπου της 
εταιρείας και του εγγυητή του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μέχρι την 
προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας, που να αναγράφει ότι:



I. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και 
τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

II. δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

III. δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του 
ζητούνται με την παρούσα.

IV. δεν τελεί σε παύση εργασιών
5. Πιστοποιητικά του αρμόδιου Πρωτοδικείου, με τα οποία επιβεβαιώνεται ότι ο 
ενδιαφερόμενος δεν τελεί σε πτώχευση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση κήρυξης σε 
πτώχευση ή παύσεως πληρωμών ,ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, υπό 
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
6. Βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) , και εφόσον πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο , πιστοποιητικό μεταβολών και των αναφερομένων σε αυτό εγγράφων , 
καταστατικών κ.λ.π. από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού καθώς και 
αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας (Α.Δ.Τ.).
7. Για ανώνυμες εταιρίες, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του 
και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου υπογραφής (στην περίπτωση 
εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας), θα 
προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η 
συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της 
εταιρίας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).
8. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του.
9. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του.
10. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου του φυσικού 
προσώπου που συμμετέχει στη δημοπρασία, ή των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων 
(Ο.Ε.), ετερόρρυθμων(Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ή του Προέδρου 
και Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση Ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.).Αν υπάρχει 
καταδικαστική απόφαση, η οποία κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από 
εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού ,επιδρά στην φερεγγυότητα του ή στη μη προσήκουσα 
εκπλήρωση των όρων του παρόντος, αποκλείεται της συμμετοχής στη δημοπρασία.
11. Δημοτική Ενημερότητα ή Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο 
συμμετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο, ή έχει εισαχθεί σε 
ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.(την ίδια υποχρέωση έχει και ο εγγυητής 
σε ότι αφορά τυχόν δικές του οφειλές στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης.)
12. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας 
διακήρυξης. Κανείς δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για την 
συμμετοχή του σε αυτή την ανάλογη εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, 
γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή 
άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, 
Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο 
προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 
διακήρυξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης.
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα σύμφωνα με 
το άρθρο11 του Ν.2690/99. Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή 
θεωρημένη κατά τις διατάξεις του νόμου.

 Άρθρο 10ο Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας
1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την 
καθορισμένη ημέρα και ώρα από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών. Η δημοπρασία 
μπορεί να συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα εφόσον εξακολουθούν 
χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη ώρα 
αποφασίζει η Τριμελής Επιτροπή η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά, τα οποία 
συντάσσονται εφ΄ απλού χάρτου. Όσοι συμμετάσχουν στην ανοιχτή προφορική δημοπρασία 
οφείλουν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως ή με νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο στον τόπο και 
κατά τον χρόνο διεξαγωγής της, μαζί με τον εγγυητή τους. Το ίδιο ισχύει και για τον 



εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο νομικού προσώπου. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό 
άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν την έναρξη του διαγωνισμού, 
παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο νόμιμο ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι 
μετέχει για δικό του λογαριασμό. Είναι περιττή και με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
δεν θα επακολουθήσει η διαδικασία της δεύτερης φάσης, εάν μόνον ένας εκ των 
ενδιαφερομένων ανακηρυχθεί να συμμετάσχει στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία, για το 
ύψος του προσφερομένου τιμήματος, οπότε αυτός ανακηρύσσεται πλειοδότης, εκτός αν το 
Δημοτικό Συμβούλιο, με πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίσει την επανάληψη ή 
την ματαίωση της δημοπρασίας ως ασύμφορης.
2. Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να 
βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του 
συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, ευκρινώς, και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της 
δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης μονογράφει ένα προς ένα τα 
δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητά τους. H Επιτροπή Διαγωνισμού δικαιούται να ζητά 
από τους ενδιαφερόμενους κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία γραπτή ή προφορική, για τη 
προσφορά τους, τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν και να ζητά να συμπληρώσουν τη 
προσφορά τους ή να προσκομίσουν (εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους του παρόντος) 
συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα οποία οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν, 
με ποινή αποκλεισμού τους, μέσα στη προθεσμία που θα τους τάξει.
3. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, 
ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. Η 
παραπάνω Επιτροπή δικαιούται να αποκλείσει κατά τη κρίση της όσους δεν κατέθεσαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή εάν τα κατατεθέντα από αυτούς 
κρίθηκαν ανεπαρκή ή ελλιπή. Όσοι δεν προσκληθούν να συμμετάσχουν στην φανερή 
πλειοδοτική δημοπρασία, για το ύψος του προσφερόμενου κατά περίπτωση τιμήματος, 
αποκλείονται από τη δεύτερη φάση της δημοπρασίας και τους επιστρέφεται η κατατεθείσα 
εγγύηση συμμετοχής κατά τους όρους της παρούσας
4. Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν 
υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν έχουν αποκλειστεί κατά τον 
έλεγχό τους. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά 
εκφωνήσεως μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για 
τον πλειοδότη , η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους 
και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Η προσφορά θα είναι και για κάθε είδος 
οχήματος ξεχωριστά (φορτηγά, ΙΧ αυτοκίνητα) και αθροιστικά. Πλειοδότης (ανάδοχος) θα 
ανακηρυχτεί όποιος διαγωνιζόμενος προσφέρει το μεγαλύτερο (του καθορισμένου ως 
ελάχιστου) τίμημα για κάθε εγκαταλελειμμένο όχημα.
5. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται 
από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.
6. Αν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.
7. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του 
αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του 
κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.
8. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση για τις δαπάνες στις οποίες έχουν 
υποβληθεί για τη σύνταξη, έκδοση και υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στη 
παρούσα διακήρυξη (φακέλων 
συμμετοχής και προσφοράς κλπ), αφού ο Δήμος δεν δεσμεύεται για τη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού ή την τελική υπογραφή της σύμβασης και δικαιούται να αποφασίσει την 
αναβολή, επανάληψη ή ματαίωση του κατά την κρίση του. Επίσης, ο τελευταίος πλειοδότης 
δεν αποκτά κανένα δικαίωμα, για αποζημίωση από τη μη επιλογή του ή την καθυστέρηση 
έγκρισης ή τη μη έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, για οποιοδήποτε λόγο, από 
το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

Άρθρο 11ο Ενστάσεις 
Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν μόνο όσοι συμμετείχαν στη δημοπρασία ή 
αποκλείσθηκαν από αυτήν σε οποιοδήποτε στάδιο και μόνο για λόγους που ανακύπτουν κατά 
το αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού. Οι ενστάσεις αφού πρωτοκολληθούν, διαβιβάζονται 
στην Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας την ίδια ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η 
επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων , η δε γνώμη της αυτή 
καταγράφεται στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας. Πριν από την έγκριση ή μη του 



πρακτικού για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά 
με τις υποβληθείσες ενστάσεις.

 Άρθρο 12ο Κατακύρωση – υπογραφή σύμβασης
1. Αν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά , καλείται από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής να συμμορφωθεί, ειδάλλως η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , σε βάρος του τελικού πλειοδότη και του εγγυητή του, 
ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ονόματι αυτού κατακυρωθέν ποσό, το οποίο 
και μπορεί να μειωθεί με απόφαση Δ.Σ. 2. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή 
Διαγωνισμού υποβάλλει το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και το πρακτικό 
εξέτασης τυχόν ενστάσεων στην Οικονομική Επιτροπή και η οποία αποφασίζει περί της 
κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  Ο τελευταίος πλειοδότης δεν 
αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση με τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας 
από το αρμόδιο όργανο. 3. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο 
πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον 
παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, 
θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία 
υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη. Ο 
τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, 
με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου περί 
κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μετά του 
εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση 
καταπίπτει υπέρ του Δήμου. Από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται 
οριστικώς καταρτισθείσα. 4. Όλα τα έξοδα σύναψης της σύμβασης και των γενομένων 
δημοσιεύσεων βαρύνουν τον μισθωτή και προκαταβάλλονται απ’ αυτόν πριν την υπογραφή 
της μισθωτικής σύμβασης.

Άρθρο 13ο Έκπτωση πλειοδότη 
Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
όταν: α) δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη 
προθεσμία. β) αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση. γ) δεν αντεπεξέρχεται επαρκώς και 
εμπρόθεσμα στους όρους της σύμβασης. δ) αμελεί τις συμβατικές οικονομικές του 
υποχρεώσεις έναντι του Δήμου ε) η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνο 
όρου της διακήρυξης αυτής, και κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο 
αποτελεί λόγο έκπτωσής του χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική επέμβαση. 

Άρθρο 14ο Εξόφληση τιμήματος εκποίησης
Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και 
αναγραφόμενο στη σύμβαση ποσό (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) εντός των δέκα(10) 
ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των εκποιούμενων ειδών, καταθέτοντας τα νόμιμα 
παραστατικά (δελτία παραλαβής κ.λπ. ) σύμφωνα και με το πρακτικό των εκποιούμενων 
ειδών. 

Άρθρο 15ο Ευθύνη Δήμου
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού δι' οιανδήποτε εκνίκηση των ειδών, ούτε για 
την εν γένει κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα είδη αυτά, υποχρεουμένου του δήμου εις 
περίπτωσιν εκνικήσεως, να επιστρέψει εις τον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως, εις 
περίπτωσιν δε μερικής τοιαύτης, αναλόγου ποσού, οριζομένου δι' αποφάσεως του δημοτικού 
συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή εις τα δικαστήρια. 

Άρθρο 16ο Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν 
πλειοδότης, ήτοι: 
1. Εάν ουδείς εμφανισθεί
2. Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών ώστε κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην 
πλειοδοτική διαδικασία.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το 
αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την 
αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος 



στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος 
πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση επίσης 
όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος 
της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και 
υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του 
τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το 
επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 
δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη 
δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

Άρθρο 17ο Δημοσίευση Διακήρυξης 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν 
από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και εις το δημοσιότερο μέρος της έδρας του 
δήμου, θα αναρτηθεί στη Διαύγεια στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 
https://syros-ermoupolis.gr/ στη θεματική Ενότητα < Διαγωνισμοί>. Περίληψη της 
διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Δήμου Σύρου – 
Εμρούπολης. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής 
Δημοπρασίας βαρύνουν τους τελευταίους πλειοδότες ισομερώς τα οποία οφείλουν να 
καταβάλλουν με την υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 18ο Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνου όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί 
λόγο έκπτωσής του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης χωρίς 
άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση. Τα δικαστήρια της Σύρου είναι αρμόδια να δικάσουν 
οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη προκύψει μεταξύ του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης και 
πλειοδότη σχετικά με την διενέργεια της δημοπρασίας και οικονομικά ζητήματα. Το ελληνικό 
δίκαιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στην παρούσα διακήρυξη και την υπογραφόμενη σύμβαση. 

Άρθρο 19 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης για τη δημοπρασία θα χορηγούνται από το Τμήμα 
Δημοτικών Προσόδων & Πόρων, μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της 
Δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ.). 

       Ο Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών

                                                                       Ιωάννης Πιταούλης
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