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Ο ∆ήµαρχος Νάξου 

 
δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

 
τη µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αγοραστή: 

 
ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΑΑ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΩΩ ΝΝ   ΣΣ ΩΩ ΛΛ ΗΗ ΝΝ ΩΩ ΝΝ   HH DD PP EE   22 ηη ςς   ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΦΦ 55 66 00 // PP NN 11 00     

 
 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 31.700,00 €, 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3463/06 & π.δ. 270/81 και β) τους όρους του παρόντος 

τεύχους και  

καλεί 

τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αγοραστή των ως άνω κινητών 

πραγµάτων. 
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Άρθρο 1: Περιγραφή προς εκποίηση υλικού – Σκοπιµότητα εκποίησης 
 

Το προς εκποίηση υλικό είναι µεταχειρισµένοι πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο HDPE 
PE80 2ης Γενιάς (EN 10204 3.1 B) Φ560/PN10. To συνολικό µήκος του προς εκποίηση υλικού εκτιµάται 
σε 2.300µ. Το ειδικό βάρος των προς εκποίηση σωλήνων είναι 66,5 kg/m. Το συνολικό βάρος του προς 
εκποίηση υλικού, εκτιµάται σε 152.950kg. 

Οι αναφερόµενοι σωλήνες αποτελούν υφιστάµενο καταθλιπτικό αγωγό διάθεσης επεξεργασµένων 
λυµάτων του ΒΙΟ.ΚΑ. ∆ήµου Νάξου, ο οποίος έχει λειτουργήσει για περίπου 8 έτη και έχει παρουσιάσει 
σηµαντικά προβλήµατα αστοχιών. 

Στην εργολαβία µε τίτλο «Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασµένων 
λυµάτων ΒΙΟ.ΚΑ. ∆ήµου Νάξου», η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπεται η καθαίρεση του 
αναφερόµενου αγωγού εντός του σκάµµατος, ο τεµαχισµός του σε ισοµήκη τµήµατα µέγιστου µήκους 
13,0µ., η έκπλυσή του µε νερό υπό πίεση, ο καθαρισµός του, η συσκευασία των επιµέρους τµηµάτων του 
(σαµπάνισµα) σε δεσµίδες κατάλληλου µεγέθους, η προσωρινή αποθήκευση σε κατάλληλο χώρο (ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής µεταφορά) και η ανύψωσή του κατά τη φόρτωση εντός του φορτηγού οχήµατος. 

Το προς εκποίηση υλικό είναι οι σωλήνες 13µ. που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
αναφερόµενου έργου ως περιγράφεται ανωτέρω. Η αρχικά προγραµµατισµένη ηµεροµηνία περαίωσης του 
έργου είναι η 22/2/2011. 

 
Η ανάγκη εκποίησης των αναφερόµενων υλικών προκύπτει από τα παρακάτω: 
α. Στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης 

επεξεργασµένων λυµάτων ΒΙΟ.ΚΑ. ∆ήµου Νάξου» απαιτείται η αποξήλωση των σωλήνων του 
υφιστάµενου αγωγού για την κατασκευή του νέου. 

β) Ο ∆ήµος Νάξου δε διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την κατασκευή δικτύων από τους 
σωλήνες αυτούς. 

γ) Το υλικό του αγωγού είναι καταπονηµένο και χαµηλής αξίας. 
δ) Το αναφερόµενο υλικό απαιτείται να προστατεύεται από τις υψηλές θερµοκρασίες και την 

ηλιακή ακτινοβολία, καθώς είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε τέτοιες συνθήκες και κατά συνέπεια δεν 
ενδείκνυται η αποθήκευσή του σε υπαίθριους χώρους. 

ε) Ο ∆ήµος Νάξου δε διαθέτει κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους για την αποθήκευσή της 
αναφερόµενης ποσότητας σωλήνων, ενώ και η αποθήκευσή του σε µισθωµένες αποθήκες, για τµηµατική 
εκποίηση, δεν είναι συµφέρουσα, καθώς το κόστος αποθήκευσης αναµένεται να ξεπεράσει σε πολύ 
σύντοµο χρονικό διάστηµα την αξία του υλικού. 

 
 

Άρθρο 2: Ηµεροµηνία διεξαγωγής δηµοπρασίας  
 

Η δηµοπρασία θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου ∆ήµου 
Νάξου, στην Χώρα Νάξου, την Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010 και ώρα 10:00. 

Για την επανάληψη της δηµοπρασίας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6, του Π.∆. 270/81. 
 
 

Άρθρο 3: Τρόπος διεξαγωγής δηµοπρασίας  
 
3.1 Η δηµοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί την ηµέρα και ώρα που αναφέρεται 

στο άρθρο 2 της παρούσας. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχίζεται και µετά την καθορισµένη ώρα, 
εφ’ όσον εξακολουθούν να υποβάλλονται προσφορές χωρίς διακοπή. Για τη συνέχιση της 
δηµοπρασίας και µετά την καθορισµένη ώρα, αποφασίζει η οικεία Επιτροπή, η απόφαση της οποίας 
καταχωρείται στα πρακτικά. 

3.2 Οι ενδιαφερόµενοι πριν την υποβολή των προσφορών τους είναι υποχρεωµένοι επί ποινή 
αποκλεισµού να επιδείξουν στην αρµόδια επιτροπή δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας και να 
καταθέσουν την προβλεπόµενη στο άρθρο 6 της παρούσας Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στη 
δηµοπρασία. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή 
δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισµού, υποβάλλοντας και το σχετικό νόµιµο 
πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. 

3.3. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µε το 
ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η 
δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει 
οριστικά τον τελευταίο. 

3.4 Η απόφαση της επιτροπής δηµοπρασίας περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στην 
δηµοπρασία, για λόγους µη τήρησης των όρων της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα 
πρακτικά. 

3.5 Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. 
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3.6 Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή και από τον τελευταίο 
πλειοδότη, µε την επιφύλαξη των προβλεπόµενων στην παρ. 7, του άρθρου 5, του Π.∆. 270/81. 

 
 
Άρθρο 4: Κατακύρωση δηµοπρασίας – Υπογραφή σύµβασης 
 
4.1 Επί των πρακτικών της δηµοπρασίας αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Νάξου, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 5, του Π.∆. 270/81 και της παρ. 1, του άρθρου 199, του 
Ν.3463/06. 

4.2 Κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης δεν αποκτά ο τελευταίος µειοδότης, από τη µη έγκριση του 
πρακτικού της δηµοπρασίας από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Νάξου, ενώ ο ∆ήµος Νάξου δεν 
υπόκειται σε καµία δέσµευση για την αποδοχή οποιασδήποτε προσφοράς και διατηρεί το δικαίωµα 
ακύρωσης του διαγωνισµού χωρίς καµία υποχρέωση έναντι παντός. 

4.3 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση, µε 
αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 
και πριν τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, να καταβάλει ολόκληρο το τίµηµα στο δηµοτικό 
ταµείο. Επιπλέον υποχρεούται όπως στην ίδια προθεσµία, προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή 
της σύµβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει υπέρ του 
δήµου άνευ δικαστικής παρέµβασης, ενώ πραγµατοποιείται και αναπλειστηριασµός. Σε περίπτωση 
δε επίτευξης χαµηλότερης προσφοράς από την προηγούµενη, η επί έλασσον διαφορά καταλογίζεται 
εις βάρος του. 

4.4 Από τη λήξη της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, η σύµβαση θεωρείται οριστικά 
καταρτισθείσα. 

4.5 Ο ∆ήµος Νάξου δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οποιαδήποτε εκνίκηση και την εν γένει 
κατάσταση των υλικών. Επιπλέον σε περίπτωση εκνίκησης, ο ∆ήµος Νάξου είναι υποχρεωµένος να 
επιστρέψει στον αγοραστή το καταβληθέν τίµηµα ατόκως, ενώ σε περίπτωση µερικής εκνίκησης, 
ανάλογο ποσό, οριζόµενο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η 
προσφυγή στα δικαστήρια. 

 
 
Άρθρο 5: Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 
 

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, καθορίζεται σε ποσό µειωµένο κατά περίπου 10% επί της 
εκτιµώµενης τιµής στην από 30/9/2010 έκθεση εκτίµησης της Επιτροπής Εκτίµησης Κινητών και Ακινήτων 
του ∆ήµου Νάξου, σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 3, του Π.∆. 270/81. Έτσι το ελάχιστο όριο πρώτης 
προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των 31.700,00 €. 

Οι προσφορές των ενδιαφερόµενων αφορούν παραλαβή του υλικού σε αυτοκίνητο του αγοραστή επί 
τόπου του έργου «Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων ΒΙΟ.ΚΑ. 
∆ήµου Νάξου» στη Νάξο, για τµήµατα σωλήνων ελεύθερα από ξένες ουσίες, τα οποία θα παράγονται 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 1. 
 
 
Άρθρο 6: Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 
 
6.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη δηµοπρασία κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, κατά τους 

όρους του άρθρου 3, του Π.∆. 270/81, εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 
10% επί του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας 
διακήρυξης, ήτοι στο ποσό των 3.170,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται προς τον 
∆ήµο Νάξου. 

6.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το 
ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµό του, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας), τον τίτλο της 
δηµοπρασίας για την οποία δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της 
διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της 
εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη 
σχετική ειδοποίηση. 

6.3 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 6 
µηνών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης. 

6.4 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής επιστρέφονται στους διαγωνιζόµενους, µόλις υπογραφεί η 
σχετική σύµβαση. 
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόµιµη 

περίπτωση. 
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Άρθρο 7: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 
 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισµό, 
αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δύο εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 
 
 
Άρθρο 8: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 
 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και γνωρίζει πλήρως την κατάσταση των υλικών. 
 
 
Άρθρο 9: ∆ηµοσίευση διακηρύξεως 
 

Η διακήρυξη δηµοσιεύεται µε επιµέλεια του δηµάρχου, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες προ της 
διενεργείας της δηµοπρασίας, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 
∆ηµαρχιακού Μεγάρου ∆ήµου Νάξου και στην πλατεία πρωτοδικείου της Χώρας Νάξου, 
συντασσοµένου αποδεικτικού δύο µαρτύρων. Επιπλέον το κείµενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην 
ηλεκτρονική πύλη του ∆ήµου Νάξου www.e-naxos.eu. 
 
 
Άρθρο 10: Λοιπές ρυθµίσεις 
 
10.1 Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει όλη την αναφερόµενη στο άρθρο 1 ποσότητα 

(152.950kg), ενώ σε περίπτωση που προκύψει πρόσθετη ποσότητα έως και 19.950kg (300 µ.), 
µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Νάξου, να παραληφθεί από τον 
αγοραστή µε την καταβολή του ανάλογου τιµήµατος στο δηµοτικό ταµείο και την ανάλογη 
εφαρµογή των όρων της παρούσας. 

10.2 Σε περίπτωση που προκύψει µικρότερη ποσότητα από την αναφερόµενη στο άρθρο 1 της 
παρουσας, ο ∆ήµος Νάξου είναι υποχρεωµένος να επιστρέψει ατόκως το τίµηµα που 
αντιστοιχεί στην ποσότητα που υπολείπεται. 

10.3 Ως µονάδα µέτρησης της προς εκποίηση ποσότητας ορίζεται το χιλιόγραµµο (kg). 
10.4 Η παράδοση των υλικών θα γίνεται επί φορτηγού αυτοκινήτου ευθύνης του αγοραστή, στην 

περιοχή του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 της παρούσας. Για την 
παράδοση των υλικών θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο µεταξύ εκπροσώπου του ∆ήµου, 
που θα οριστεί µε τον αναπληρωτή του από τον ∆ήµαρχο και εκπροσώπου του αγοραστή, που 
θα οριστεί µε νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο. Μετά την παραλαβή των υλικών από τον 
αγοραστή, ο ∆ήµος Νάξου δεν έχει καµία ευθύνη για τη µεταφορά, διάθεση, χρήση και γενικά 
για τη διαχείρισή τους, η οποία ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον αγοραστή. Στο αναφερόµενο 
πρωτόκολλο θα επισυνάπτεται και το αντίστοιχο ζυγολόγιο. 

10.5 Ο αγοραστής, είναι υποχρεωµένος να φροντίζει για την απρόσκοπτη παραλαβή των υλικών, 
έτσι ώστε να µην δηµιουργείται καθυστέρηση στην οµαλή ροή εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου «Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων ΒΙΟ.ΚΑ. 
∆ήµου Νάξου». 

 
 
 

Νάξος, 25/10/2010 
Ο ∆ήµαρχος 

 
 
 

Νικόλαος Μαράκης 
 


