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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Α. Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ύστερα από
την αριθμ. 20/08-09-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό
διαγωνισμό, για την εκποίηση ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (GRADER) τύπου SHM 4NB με
αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 54064, ισχύος 136 HP και έτος πρώτης άδειας 1996 ο οποίος φέρει πρόβλημα
στο σύστημα μετάδοσης κίνησης. H προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στον
Ελληνικό ημερήσιο τύπο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Ο πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ΚΕΥ του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων
Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά (ΦΕΚ 622/Α΄/1.3.2017).
Β. Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού
1.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/1/2018 ημέρα Πέμπτη ώρα 10,00 π.μ. από την Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Γ.Ο.Ε.Β. (26ης Οκτωβρίου 43, Εμπορικό και Επιχειρηματικό Κέντρο «Λιμάνι», 2ος όροφος δεξιά
πτέρυγα στη Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 543860). Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού θα
παρευρίσκονται μόνο οι προσφέροντες ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Οι
εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή τη
σχετική εξουσιοδότηση η οποία να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εντολέα τους.

3.

Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 15.000 €, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

4.

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή. Το ποσό της
εγγύησης θα καλύπτει το 10% της τιμής εκκίνησης, δηλ. 1.500 ευρώ. Η εγγύηση θα επιστραφεί
στους συμμετέχοντες εντός ενός (1) μήνα μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού από το Δ.Σ. του Γ.Ο.Ε.Β., εκτός του τελικού πλειοδότη.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που προβλέπεται στη διακήρυξη, με ανοχή πέντε ( 5 ) ημερών.
Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

5.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση με την ένδειξη apostile. Οι εγγυήσεις αυτές θα είναι σε ευρώ.

6.

Η εγγύηση είναι νόμιμη και σύμφωνα με την διακήρυξη εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει
την υποχρέωση να καταβάλλει το ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου στον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση
στον Γ.Ο.Ε.Β.

7.
-

Οι ανωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:
την ημερομηνία έκδοσης,
τον εκδότη,
την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται,
τον αριθμό της εγγύησης,
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
τους όρους ότι:

•

η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διαιρέσεως και της διζήσεως.

•

το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Οργανισμού που διενεργεί τον διαγωνισμό
(Γ.Ο.Ε.Β.) και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση του Γ.Ο.Ε.Β.

•

σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.

•

o εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
από έγγραφο του Γ.Ο.Ε.Β. που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης .

8.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του Διαγωνισμού.
Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Γ.Ο.Ε.Β.,
πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη
διακήρυξη.

9.

Η τελική έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού υπόκειται στην κρίση του Δ.Σ. του Γ.Ο.Ε.Β., το
οποίο μπορεί να ματαιώσει ή και να επαναλάβει το διαγωνισμό εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το
συμφέρον του, ή δεν τηρήθηκε ο τύπος της διακήρυξης και οι διατάξεις του ΚΕΥ.

10.

Μετά την έγκριση του αποτελέσματος από το Δ.Σ. θα υπογραφεί το συμφωνητικό και θα
καταβληθεί η αξία από τον τελικό πλειοδότη εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη
γνωστοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Στην περίπτωση που ο τελικός
πλειοδότης δεν θα προσέλθει εντός της ανωτέρω προθεσμίας για την υπογραφή του συμφωνητικού
και την καταβολή της αξίας, η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα καταπέσει
υπέρ του Γ.Ο.Ε.Β. Σε περίπτωση που η επόμενη προσφορά καλύπτει το ελάχιστο ποσό των 15.000 €
πλέον ΦΠΑ, ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί σε αυτόν που την υπέβαλλε ο οποίος υποχρεούται να
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού και καταβολή του ποσού εντός δέκα (10) ημερών από
την έγγραφη γνωστοποίηση σ΄ αυτόν της υπέρ του κατακύρωσης. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
προσέλθει. η εγγύηση που έδωσε καταπίπτει υπέρ του ΓΟΕΒ και ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί.

11.

Ο Γ.Ο.Ε.Β. δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του τελικού πλειοδότη, σχετικά με την πραγματική
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το εκποιούμενο μηχάνημα (για εμφανή ή ακόμη και κρυμμένα
ελαττώματα) και δεν υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του τιμήματος. Για το λόγο αυτό, ο

κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό υποχρεούται με δική του ευθύνη, πριν από την υποβολή της
προσφοράς του, να λάβει γνώση της κατάστασης του μηχανήματος. Το εκποιούμενο μηχάνημα
βρίσκεται στο συνεργείο του Πεχλιβάνου Στέφανου του Κων/νου στο 1ο χλμ. Αλεξάνδρειας Γιαννιτσών και ο κάθε συμμετέχων στη διαδικασία μπορεί να το επιθεωρήσει με ευθύνη και
δαπάνες του καθημερινά από ώρα 10:00 πμ. έως 15:00 μμ.
12.

Ο Φ.Π.Α. του τιμολογίου θα βαρύνει τον τελικό πλειοδότη.

13.

Η διαδικασία και τα έξοδα μεταβίβασης της άδειας κυκλοφορίας θα επιβαρύνουν τον τελικό
πλειοδότη.

14.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, με μόνη τη συμμετοχή του, θεωρείται ότι πριν από την υποβολή
της προσφοράς του, έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και ότι τους
αποδέχεται, παραιτούμενος εφεξής από κάθε εκ των υστέρων ένσταση ως προς το περιεχόμενο
τους και τις έννομες συνέπειες που προκύπτουν απ’ αυτό, επίσης ότι έλαβε γνώση την κατάσταση
και λειτουργικότητα του μηχανήματος .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Β.ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ

Ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης μηχανήματος
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ../../2017 μεταξύ των συμβαλλομένων: αφενός του ΓΟΕΒ πεδιάδων
Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 43) και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στέλιο Μεσσή, με ΑΦΜ ………………………….. Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, και
αφετέρου του …………………………………..………………. κατοίκου ………………………….. με ΑΦΜ ……………………………..,
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:
Ι. Με την υπ’ αριθμό 20/08-09-2017 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΓΟΕΒ,
αποφασίστηκε η διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του υπ’ αριθμό
κυκλοφορίας ΜΕ 54064 μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών, τύπου SHM 4NB ισχύος 136 ΗΡ, που τέθηκε σε
κυκλοφορία το 1996. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. …………….…./2017
διακήρυξη
και
απ’
αυτόν
αναδείχθηκε
πλειοδότης
ο
αφετέρου
συμβαλλόμενος
……………………………………………………., ο οποίος προσέφερε το ποσό των ..…………….. ευρώ πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ. Τον διαγωνισμό ενέκρινε το Δ.Σ. του Οργανισμού με την υπ’ αριθμό
…………………./2017 απόφαση του με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτού.
ΙΙ. Ήδη σήμερα δια του παρόντος, οι συμβαλλόμενοι, σε εκτέλεση των όρων της διακήρυξης,
συμφωνούν τα παρακάτω:
α/. Ο αφετέρου συμβαλλόμενος, στα πλαίσια της κατακύρωσης του αποτελέσματος του
διαγωνισμού και των όρων αυτού, καταβάλλει σήμερα στον ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά δια
της υπ’ αριθμό ………..….. τραπεζικής επιταγής της …………….… (Τράπεζα), το ποσό των …………….. ευρώ που
ισούται με το ποσό της προσφοράς του για την αγορά του μηχανήματος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
β/. Ο αφενός συμβαλλόμενος θα μεριμνήσει άμεσα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
μεταβίβασης του μηχανήματος προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο με την οποία μεταβιβάζεται η
κυριότητα, νομή και κατοχή του προς αυτόν. Τα έξοδα της διαδικασίας μεταβίβασης βαρύνουν τον
αφετέρου συμβαλλόμενο (πλειοδότη). Η μεταφορά του μηχανήματος από το συνεργείο του κ. Στέφανου
Πεχλιβάνου (1ο χιλ. Αλεξάνδρειας - Γιαννιτσών) όπου βρίσκεται σήμερα, προς τον τόπο επιλογής του
αφετέρου συμβαλλόμενου (πλειοδότη), γίνονται επίσης με έξοδα του τελευταίου.
γ/. Ο αφετέρου συμβαλλόμενος ήλεγξε αρμοδίως το μηχάνημα στον τόπο που βρίσκεται και έλαβε
πλήρη ενημέρωση για τη σημερινή λειτουργική κατάσταση του. Δηλώνει ότι τελεί σε πλήρη γνώση πως
αυτό είναι μεταχειρισμένο, πως έχει εντοπιστεί πρόβλημα στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης του το
οποίο του αναλύθηκε επαρκώς και ότι το παραλαμβάνει ανεπιφύλακτα ακόμη και για τα μη εμφανή
ελαττώματα του. Προς τούτο δε, δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα του για αναστροφή της
πώλησης ή για αποζημίωση του από την μη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής καθώς και κάθε άλλη
αποζημίωση του για τυχόν θετική ή αποθετική του ζημία.
δ/. Μετά την κατά τα παραπάνω ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης, ο ΓΟΕΒ υποχρεούται
να επιστρέψει την εγγυητική επιστολή που έλαβε από τον αφετέρου συμβαλλόμενο (πλειοδότη) για τη
συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
Αυτά αφού συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, υπέγραψαν το παρόν σε δύο αντίγραφα (ένα για κάθε
μέρος) και το υπογράφουν όπως ακολουθεί:
Για το Γ.Ο.Ε.Β.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Στέλιος Μεσσής

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

