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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού

Διακηρύττει ότι :

    Εκτίθενται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, κατόπιν της αριθ. 39/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής , για εκποίηση άχρηστα μεταλλικά αντικείμενα  ( SCRAP ) και αναλυτικά : 

Α/Α Υλικά Εκποίησης Μονάδα
Μέτρησης

Εκτιμώμενη
Ποσότητα

Ελάχιστη
προσφοράς

(€)

Ελάχιστο 
όριο της 
πρώτης

προσφοράς(
€)

ΉΤΟΙ

1 ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΙΛΟ 37.600 0,11 0,1 0,12
2 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΙΛΟ 500 017 0,1 0,18
3 ΜΟΤΕΡ ΚΙΛΟ 100 0,25 0,1 0,26
4 ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΙΛΟ 313 0,07 0,1 0,08
5 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 2350 0,05 0,1 0,06
6 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2000 Χ Χ ?

    
 Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή δημοπρασίας :
1. Εγγυητική επιστολή ποσού 438,56€ (1/10 Χ 4.385,50 €) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας 

διακήρυξης.
2.   Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης, σε ισχύ
3.   Φορολογική Ενημερότητα, σε ισχύ, για τον συμμετέχοντα και το εγγυητή
4.  Ασφαλιστικές Ενημερότητες, σε ισχύ, από όλους ανεξαιρέτως τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους 

καταβάλλει εισφορές ο συμμετέχων και ο εγγυητής
5.   Δημοτική Ενημερότητα, σε ισχύ, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, για τον συμμετέχοντα 

και το εγγυητή
6. Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας:

i. του φυσικού προσώπου
ii. για εταιρεία: του νόμιμου εκπροσώπου της
iii. του νόμιμα εξουσιοδοτούμενου προσώπου
iv. του εγγυητή

7.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του εγγυητή, όπου θα δηλώνει υπεύθυνα ότι α)αποδέχεται  τον ορισμό του ως 
εγγυητή, β)έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως, θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής του εγγυητή από τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές.
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8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου  υπό την εταιρική 
σφραγίδα  της εταιρείας/επιχείρησης,  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,  όπου θα δηλώνει 
υπεύθυνα:

i. ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
ii. ότι  δραστηριοποιείται  νόμιμα  στη  συλλογή,  μεταφορά  και  γενικά  στη  διαχείριση 

μεταλλικών αντικειμένων
iii. ότι  έχει  δυνατότητα  απορρόφησης  της  ποσότητας  των  προς  εκποίηση  μεταλλικών 

αντικειμένων
iv. ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, διαδικασία συνδιαλλαγής, αναγκαστική διαχείριση
v. ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας
vi. ότι δεν έχουν φανεί ασυνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων προς 

το  Δήμο  Θέρμης  ή  προς  τις  λοιπές  υπηρεσίες  του  δημόσιου  τομέα  και  δεν  έχουν 
αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ

vii. ότι δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 
που ζητούνται από την υπηρεσία

viii. πλήρη γνώση και  ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης, καθώς και  πλήρη 
γνώση του προς εκποίηση υλικού

ix. τα στοιχεία του εγγυητή
9.     Για εταιρεία βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ με πιστοποιητικό μεταβολών και αντίγραφα των 

αναφερόμενων σε αυτό εγγράφων, καταστατικών κλπ, από το οποίο να προκύπτει  ο  νόμιμος  
εκπρόσωπός της

   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 (για εταιρείες:  
βεβαίωση εκπροσώπησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό, βεβαιωμένου του γνήσιου 
της υπογραφής του νόμιμου εκπροσωπουμένου από αρμόδια Αρχή ή συμβολαιογράφο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις).
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες.
    Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα , 1ος  όροφος , γραφείο Οικονομικής Υπηρεσίας , και ώρα 8.30 
– 14.30  ή στα τηλέφωνα 2353350119 -2353350121  .

  Η  δημοπρασία  θα  είναι  πλειοδοτική  και  θα  διεξαχθεί,  ύστερα  από  διακήρυξη  του 
Δημάρχου, στο Αμαξοστάσιο Αιγινίου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού  στις 12-05-2020 ημέρα 
Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής . 

                                                              Αιγίνιο , 23-03-2020
                                                                   Ο Δήμαρχος 

                                                             Αναστάσιος Δ. Μανώλας  
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