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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2669/1998 (άρθρο 6 παρ.1), ισχύουν μεταξύ
άλλων, τα εξής: «Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. ή της οικείας
Ε.Φ.Σ.Ε., δύναται να γίνει εκποίηση και διάθεση των πάσης φύσεως
πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών
πραγμάτων και ιδίως των τροχοφόρων που ανήκουν κατά κυριότητα σε
κάθε Φορέα, με ή χωρίς τη διαμεσολάβηση του Ο.Δ.Δ.Υ. Το προϊόν της
εκποίησης ή διάθεσης περιέρχεται στους παραπάνω Φορείς……»
Ως εκ τούτου, η Ο.ΣΥ. Α.Ε., έχει την δυνατότητα να εκποιεί ή να διαθέτει προς
τρίτους, κάθε είδους πλεοναζόντων, μη αναγκαίων και παλαιών υλικών που
περιέχονται στη διαχείρισή της. Για τον σκοπό αυτόν, διενεργεί αναλόγως των
Υπηρεσιακών αναγκών της, Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς. Οι
αναφερόμενοι Διαγωνισμοί, διενεργούνται μέσω προφορικής διαδικασίας
(προφορικές δημοπρασίες), μέσω υποβολής κλειστών προσφορών, καθώς
επίσης και μέσω Διαδικτύου (με τη χρήση ηλεκτρονικών δημοπρασιών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:





ΑΡΘΡΟ 1: Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής για κάθε
δημοπρασία, διενεργείται στα Κεντρικά Γραφεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε., στους χώρους
των Αμαξοστασίων της στην Αθήνα, Πειραιά, ή όπου αλλού ορίζεται στη
σχετική Διακήρυξη της δημοπρασίας. Η δημοπρασία πραγματοποιείται από
νόμιμα διορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή, αποτελούμενη από
Υπαλλήλους της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Oι διακηρύξεις διανέμονται από τα Κεντρικά
Γραφεία της Εταιρείας μας και δημοσιεύονται στον Τύπο και στην ιστοσελίδα
της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Στη διακήρυξη επίσης ορίζεται, αν η δημοπρασία θα
πραγματοποιηθεί με έναν εκ των κάτωθι τρόπων:
Α) Προφορικά,
Β) με κατάθεση κλειστών προσφορών, ή
Γ) με τη διαδικασία της Πλειοδοτικής Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, όπως αυτή
περιγράφεται στους σχετικούς Όρους της εκάστοτε διακήρυξης μέσω
Διαδικτύου (Ηλεκτρονική Δημοπρασία).
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ΑΡΘΡΟ 2: Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες για τον Α & Β τύπο
δημοπράτησης του άρθρου 1 έχουν, όποιοι καταθέσουν στην Εταιρεία πριν
από την καθορισμένη από τη Διακήρυξη ώρα έναρξης της δημοπρασίας,
εγγύηση ίση με το 20% της καθορισμένης τιμής εκκίνησης του
δημοπρατούμενου υλικού, η το από την Διακήρυξη καθορισμένο ποσό
εγγύησης συμμετοχής στην Δημοπρασία. Για την περίπτωση Γ του άρθρου 1
που η εκποίηση θα υλοποιηθεί μέσω Πλειοδοτικής Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας,
τότε ισχύει το σταθερό ποσό εγγύησης συμμετοχής που αναφέρεται στην
εκάστοτε Διακήρυξη, καθώς και η σχετική διαδικασία συμμετοχής. Το ποσό
της εγγύησης καταβάλλεται είτε σε μετρητά είτε σε τραπεζική επιταγή στο
όνομα της Ο.ΣΥ.
Α.Ε., πληρωτέα από αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε
εξασφαλίζεται η καταβολή του με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής που έχει
εκδοθεί από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, ή το Τ.Π. και Δανείων, ή το
ΤΣΜΕΔΕ, ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό και Επιχείρηση με μορφή
Ν.Π.Δ.Δ. ή και Ν.Π.Ι.Δ. που δικαιούται βάσει Νόμου, να παρέχει τέτοιου είδους
εγγυητικές επιστολές. Το κείμενο της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι
σύμφωνο με το υπόδειγμα που δίνεται από την Ο.ΣΥ. ΑΕ, αλλιώς η εγγυητική,
δεν θα γίνεται αποδεκτή.
ΑΡΘΡΟ 3: Η συμμετοχή στη δημοπρασία με πληρεξούσιο, επιτρέπεται με την
προϋπόθεση, ότι ο πληρεξούσιος θα καταθέσει στην Εταιρεία, μαζί με την
εγγύηση συμμετοχής και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα
αποδεικνύουν τη σχετική εντολή. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι
νομικό πρόσωπο (Εταιρεία, Συνεταιρισμός κ.λ.π.), ο εκπρόσωπός του πρέπει
να προσκομίζει νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης, καθώς
και επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης παράτασης σε περίπτωση που ο
αρχικός χρόνος διάρκειας που προβλέπεται στη σύσταση έχει παρέλθει. Εάν ο
εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, επιθυμεί να συμμετάσχει με
αντιπρόσωπο, τότε ισχύουν και οι διατυπώσεις της προηγούμενης
παραγράφου.
ΑΡΘΡΟ 4: Περισσότερα από ένα πρόσωπα μπορούν να πλειοδοτήσουν από
κοινού και εξ αδιαιρέτου κατά τη δημοπράτηση οποιουδήποτε υλικού, μόνο με
κοινό αντιπρόσωπο, που έχει όμως εξουσιοδοτηθεί απ’ αυτούς νόμιμα,
ανεξάρτητα αν παρευρίσκονται ή όχι στη δημοπρασία.
ΑΡΘΡΟ 5: Για τον Α & Β τύπο δημοπράτησης του άρθρου 1, μετά την έναρξη
της διαδικασίας δημοπράτησης της κάθε μιας απ’ τις κατηγορίες των υλικών
που αναφέρονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας, δεν γίνονται αποδεκτές
δηλώσεις συμμετοχής. Για την περίπτωση Γ του άρθρου 1 που η εκποίηση θα
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υλοποιηθεί μέσω Πλειοδοτικής Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, η διαδικασία και ο
τρόπος διεξαγωγής αναφέρετε επακριβώς στην εκάστοτε σχετική Διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 6: Οι προσφορές για να γίνουν αποδεκτές, θα πρέπει να διαφέρουν η
μια από την άλλη κατά ποσό ή ποσοστό, το οποίο εφόσον δεν καθορίζεται
συγκεκριμένα από την διακήρυξη, θα το καθορίζει η Επιτροπή δημοπρασίας
κατά την κρίση της. Για την περίπτωση Γ του άρθρου 1 που η εκποίηση θα
υλοποιηθεί μέσω Πλειοδοτικής Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, στη σχετική
Διακήρυξη θα αναφέρεται το ελάχιστο βήμα βελτίωσης προσφοράς
συμμετέχοντα, καθώς και η τιμή εκκίνησης κάθε δημοπρατούμενου
μεμονωμένου υλικού ή δημοπρατούμενης ομάδας υλικών.
ΑΡΘΡΟ 7: Μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης κάθε δημοπρασίας, οι
ενδιαφερόμενοι δύνανται και δικαιούνται να εξετάζουν τα υλικά που
αναφέρονται στη διακήρυξη. Με τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία
αποδέχονται ότι:









Έχουν εξετάσει τα προς δημοπράτηση υλικά και τα έχουν βρει της
απόλυτης αρεσκείας τους,
γνωρίζουν πολύ καλά το είδος, την ποιότητα και την κατάσταση των
δημοπρατουμένων υλικών,
είναι κατάλληλα για τον σκοπό που τα προορίζουν,
γνωρίζουν που ακριβώς ευρίσκονται τα υλικά,
δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλισμένα τα μέσα και τον τρόπο της έγκαιρης
μεταφοράς τους,
ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για ακύρωση, υπαναχώρηση,
αναστροφή της αγοραπωλησίας, μείωση της τιμής του εκπλειστηριάσματος,
καθώς και,
από κάθε αξίωσή τους για αποζημίωση εξ αιτίας φανερών ή κρυμμένων
ελαττωμάτων των υλικών ή ιδιοτήτων που λείπουν.

Μετά το τέλος της δημοπρασίας και πριν από την καταβολή της αξίας των
υλικών απαγορεύεται η εξέτασή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ:
ΑΡΘΡΟ 8: Για την περίπτωση Α του άρθρου 1 με προφορική διεξαγωγή
δημοπράτησης ο Πρόεδρος της Επιτροπής προφορικής δημοπρασίας, κηρύσσει
αυτήν λήγουσα, μετά και από την τρίτη πρόσκληση και εκφώνηση της
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τελευταίας προσφοράς από τον κήρυκα και εφόσον δεν παρουσιασθεί άλλος
ενδιαφερόμενος με μεγαλύτερη προσφορά στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ
της πρώτης και της τρίτης εκφώνησης. Αμέσως μετά υπογράφεται
υποχρεωτικά από την Επιτροπή και τον Πλειοδότη το σχετικό Πρακτικό της
δημοπρασίας. Αν ο πλειοδότης αρνείται να υπογράψει, τότε η σχετική εγγύηση
συμμετοχής του στη δημοπρασία, καταπίπτει σε όφελος της Ο.ΣΥ. Α.Ε. λόγω
ποινής και σαν αποζημίωση, το δε υλικό επαναδημοπρατείται στην ίδια - αν
αυτό είναι εφικτό – δημοπρασία, με τιμή εκκίνησης την αμέσως προηγούμενη
προσφορά. Για την περίπτωση Γ του άρθρου 1 που η εκποίηση θα υλοποιηθεί
μέσω
Πλειοδοτικής
Ηλεκτρονικής
Δημοπρασίας,
οι
προσφορές
θα
υποβάλλονται όπως ακριβώς περιγράφεται στους Όρους της Διακήρυξης
εκποίησης υλικών καθώς και στους Όρους της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Τα
αναλυτικά αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης μετά τα
αποτελέσματα της
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, αποστέλλονται από τον
εκάστοτε πάροχο, στην αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 9: Με το προαναφερόμενο Πρακτικό, αναδεικνύεται από την Επιτροπή
Πλειοδότης και για το σκοπό αυτό, συντάσσεται σχετική Πράξη επί του
Πρακτικού, καθώς και δήλωση του Πλειοδότη, ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους
όρους αυτούς, καθώς και τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 10: Ο υπερθεματιστής, υποχρεούται την αμέσως επομένη
εργάσιμη ημέρα μετά την υπογραφή του Πρακτικού που τον
αναδεικνύει Πλειοδότη, να προκαταβάλει με μετρητά ή με τραπεζική
επιταγή, το 20% της τιμής που προσέφερε, ή να εξασφαλίσει την
πληρωμή του με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή άλλων
Νομικών Προσώπων, που προβλέπονται στο άρθρο 2. Η εγγύηση
συμμετοχής που ήδη κατέβαλε ο υπερθεματιστής για να συμμετάσχει στη
δημοπρασία, συνυπολογίζεται για το σχηματισμό του 20% της
προκαταβολής. Αν ο υπερθεματιστής αρνηθεί να πληρώσει την προκαταβολή ή
να εξασφαλίσει την πληρωμή της με εγγυητική επιστολή, τότε τεκμαίρεται
παραίτησή του από κάθε δικαίωμά του και η εγγύηση συμμετοχής, που
κατέβαλε για να συμμετάσχει στη δημοπρασία, καταπίπτει σε όφελος της Ο.ΣΥ.
Α.Ε., σαν ποινική ρήτρα και αποζημίωση. Σε περίπτωση που υπερθεματιστής
εξασφαλίζει την εγγύηση συμμετοχής, ή την προκαταβολή, ή και τις δύο με
εγγυητική επιστολή, υποχρεούται εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από
την ημερομηνία κατακύρωσης, να αντικαταστήσει την εγγυητική με μετρητά ή
με τραπεζική επιταγή, αλλιώς καταπίπτει η εγγυητική σε βάρος του και χάνει
κάθε δικαίωμά του.
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ΑΡΘΡΟ 11: Το ποσό εγγύησης συμμετοχής, που κατατέθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 2 για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στη δημοπρασία, επιστρέφεται σε
όσους δεν ανακηρυχθούν πλειοδότες, μετά το πέρας της δημοπρασίας και
εντός πέντε εργασίμων ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:
ΑΡΘΡΟ 12: Η κατακύρωση του αποτελέσματος των δημοπρασιών,
πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε., το οποίο
δύναται - σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του - να μην κατακυρώσει το
αποτέλεσμα, ως ασύμφορο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Η σχετική απόφαση
του Δ.Σ. κοινοποιείται εγγράφως στους πλειοδότες.
ΑΡΘΡΟ 13: Αν η δημοπρασία ματαιωθεί ή εξαιρεθεί ένα μέρος των
δημοπρατούμενων υλικών, ή δεν κατακυρωθεί το αποτέλεσμά της, ή ακυρωθεί
για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. της Ο.ΣΥ. Α.Ε., όσοι δήλωσαν συμμετοχή,
ακόμη και όσοι πλειοδότησαν, δεν έχουν ούτε διατηρούν κανένα δικαίωμα ή
αξίωση αποζημίωσης από τους ως άνω αναφερόμενους λόγους κατά της Ο.ΣΥ.
Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ:
ΑΡΘΡΟ 14: Η καταβολή του τιμήματος των δημοπρατούμενων υλικών που
απομένει μετά την προκαταβολή του 20%, δηλαδή του 80% της τιμής
κατακύρωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες από την
επομένη της ημερομηνίας κατακύρωσης του υλικού.
ΑΡΘΡΟ 15: Με την καταβολή του τιμήματος, ο αγοραστής υποχρεούται να
καταβάλλει σε μετρητά και τον προβλεπόμενο από τον Νόμο, αντίστοιχο
Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 16: Η δημοπράτηση κάθε κατηγορίας υλικών, γίνεται αυτοτελώς,
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την εκάστοτε διακήρυξη δημοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 17: Αν ο πλειοδότης δεν παρουσιασθεί μέσα στην ορισμένη προθεσμία
για να πληρώσει το τίμημα που απομένει μετά την καταβολή του 20% της
προκαταβολής, δηλαδή του 80% της τιμής κατακύρωσης με μετρητά, ή με
τραπεζική επιταγή, ή δεν προσκομίσει την ανωτέρω εγγυητική επιστολή, ή αν
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η εγγυητική επιστολή δεν έχει περιεχόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα που
χορηγεί η Υπηρεσία, τότε κηρύσσεται έκπτωτος με Απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε., χωρίς να απαιτείται πρόσκληση ή
ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου. Στις περιπτώσεις αυτές, καταπίπτει σε όφελος
της Ο.ΣΥ. Α.Ε., η προκαταβολή του 20% του τιμήματος λόγω ποινής που
συνομολογείται ειδικά και θεωρείται δίκαιη και εύλογη, αλλά και λόγω
αποζημίωσης. Στην περίπτωση που η εγγύηση συμμετοχής ή η προκαταβολή
καλύπτεται με εγγυητική και δεν έχει αντικατασταθεί αυτή με μετρητά, ζητείται
το ποσό της εγγύησης από τον εγγυητή έντοκα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ:
ΑΡΘΡΟ 18: Μετά την κατά τα ανωτέρω καταβολή του τιμήματος, εκδίδεται
από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. στο όνομα του πλειοδότη, διατακτική παράδοσης των
υλικών.
ΑΡΘΡΟ 19: Ο αγοραστής οφείλει να παραλάβει τα υλικά μέσα σε τρεις
εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας καταβολής του
τιμήματος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την διακήρυξη της
εκάστοτε δημοπρασίας. Η παράδοση γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Ο πλειοδότης, προκειμένου να παραλάβει τα υλικά,
οφείλει προ δύο τουλάχιστον εργασίμων ημερών, να επικοινωνήσει με τον
Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος, ή με άλλο εντεταλμένο πρόσωπο της
Διεύθυνσης Εμπορικής Αξιοποίησης, προκειμένου να καθορισθεί ημέρα και ώρα
παραλαβής. Αν ο αγοραστής δεν εμφανισθεί να τα παραλάβει την ορισμένη
ημέρα και ώρα, οφείλει να καταβάλει στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. σαν ποινική ρήτρα και
αποζημίωση, χρηματικό ποσόν ύψους πενήντα ευρώ (50,00 €). Η απουσία του
αγοραστή, βεβαιώνεται με σχετικό Πρακτικό, που συνυπογράφουν οι αρμόδιοι
προς τούτο υπάλληλοι της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Τα υλικά, ευρίσκονται στις αποθήκες της
Ο.ΣΥ. Α.Ε., ή στους χώρους Αμαξοστασίων της Εταιρείας και η παράδοσή τους
γίνεται από τον εκάστοτε Υπεύθυνο Αποθήκης, ή τον αναπληρωτή του και από
έναν ακόμα υπάλληλο της Ο.ΣΥ. Α.Ε., που ορίζει κάθε φορά ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης, στους χώρους της οποίας ευρίσκονται τα υλικά. Η παράδοση
των υλικών, βεβαιώνεται επίσης με σχετικό Πρακτικό, που συνυπογράφουν
αντιστοίχως, οι αρμόδιοι προς τούτο υπάλληλοι της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ο
αγοραστής.
ΑΡΘΡΟ 20: Αν ο αγοραστής δεν εμφανισθεί να παραλάβει τα υλικά μέσα στην
ορισθείσα προθεσμία, τότε θεωρείται υπερήμερος και τον βαρύνουν όλοι οι
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κίνδυνοι για απώλεια, καταστροφή ή χειροτέρευση των πωληθέντων υλικών
και η Ο.ΣΥ. Α.Ε., δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς άλλη πρόσκληση του
υπερήμερου αγοραστή, να εκποιήσει με δημοπρασία σε βάρος του, τα υλικά
που δεν παρέλαβε, χωρίς να δεσμεύεται ως προς τις τιμές εκκίνησης και
κατακύρωσης. Η τιμή εκκίνησης θα καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ο.ΣΥ. Α.Ε.,
μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Εμπορικής Αξιοποίησης. Στις δημοπρασίες
αυτές, δεν δικαιούται να συμμετάσχει ο υπερήμερος αγοραστής, ούτε η
Εταιρεία στην οποία μετέχει αυτός με οποιαδήποτε ιδιότητα. Αν η δημοπρασία
αυτή αποβεί άγονος, ή ο πλειοδότης δεν προσέλθει να καταβάλει την αξία του
υλικού, τότε η Ο.ΣΥ. Α.Ε., δικαιούται να διαθέσει τα υλικά κατά την κρίση του
Δ.Σ., κατά τον πλέον επωφελή τρόπο για την Ο.ΣΥ. Α.Ε., ή και να τα
καταστρέψει μετά από γνωμοδότηση σχετικής επί της συγκεκριμένης
διαδικασίας οριζόμενης Επιτροπής, θεωρουμένου ότι ο υπερήμερος αγοραστής
συναινεί στις λύσεις αυτές. Δικαιούται πάντως ο αγοραστής, μετά την άγονη
δημοπρασία και πριν τα υλικά διατεθούν κατά τ’ ανωτέρω ή καταστραφούν, να
ζητήσει την παραλαβή τους, εφόσον προκαταβάλλει όλες τις προβλεπόμενες
μέχρι την ημέρα εκείνη επιβαρύνσεις, ή αν δεν επιθυμεί να παραλάβει τα
υλικά, δύναται με υποβολή υπεύθυνης δήλωσής του (Ν.1599/86), να γνωρίσει
στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., ότι παραιτείται κάθε δικαιώματός του επί των υλικών και ότι
δεν έχει καμία αξίωση κατά της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
ΑΡΘΡΟ 21: Αν ο αγοραστής εμφανισθεί να παραλάβει τα υλικά μετά την
πάροδο της προθεσμίας που έχει ορισθεί και δεν έχει εκδοθεί ακόμη η
διακήρυξη δημοπράτησης των υλικών σε βάρος του, τότε μπορεί να τα
παραλάβει, εφόσον προκαταβάλει στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., ποινική ρήτρα ύψους 1%
επιπλέον της τιμής κατακύρωσης, για κάθε ημέρα καθυστέρησης, θεωρουμένης
και συνομολογούμενης σαν δίκαιης και εύλογης. Το ποσόν της ποινικής αυτής
ρήτρας, δεν δύναται να συμψηφισθεί με τυχόν απαιτήσεις του αγοραστή κατά
της Ο.ΣΥ. Α.Ε., όπως επιστροφές χρημάτων που τυχόν οφείλονται από άλλες
διατακτικές κ.λ.π.. Μετά την έκδοση της διακήρυξης δημοπρασίας των υλικών
σε βάρος του, ο υπερήμερος αγοραστής, δεν δικαιούται να παραλάβει τα
υλικά, έστω και αν προκαταβάλει την ανωτέρω ποινική ρήτρα.
ΑΡΘΡΟ 22: Αν ο αγοραστής παραλάβει μέρος μόνο των υλικών εμπρόθεσμα,
τότε έχουν ανάλογη εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις για τα υλικά που δεν
παρέλαβε εμπρόθεσμα. Το 1% όμως της ποινικής ρήτρας, υπολογίζεται επί της
αξίας των υλικών που παραλαμβάνει εκπρόθεσμα, μόνο εφόσον τα υλικά αυτά
έχουν τιμή μονάδας. Αν τα εν λόγω υλικά δεν έχουν τιμή μονάδας, τότε το 1%
της ποινικής ρήτρας υπολογίζεται επί της τιμής κατακύρωσης, τη συνολική
δηλαδή αξία όλων των υλικών. Αν και τα υλικά αυτά ο αγοραστής δεν τα
παραλάβει εφ’ άπαξ, αλλά τμηματικά, το 1% της ποινικής ρήτρας επί της τιμής
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κατακύρωσης, υπολογίζεται κάθε φορά, αφαιρουμένων των ημερών της
προηγουμένης μερικής παραλαβής για τις οποίες ήδη κατέβαλε την εν λόγω
ποινική ρήτρα. Στις δύο περιπτώσεις της τελευταίας αυτής παραγράφου,
δικαιούται ο αγοραστής, να ζητήσει την ανάλογη μείωση της ποινικής ρήτρας
και υπόκειται στην ελεύθερη κρίση του Δ.Σ. της Ο.ΣΥ. Α.Ε., να δεχθεί εν όλω
ή εν μέρει, την αίτησή του ή και να την απορρίψει.
ΑΡΘΡΟ 23: Μετά τη σε βάρος του υπερήμερου αγοραστή δημοπράτηση των
υλικών, αποδίδεται σ’ αυτόν το εκπλειστηρίασμα που πραγματοποιήθηκε, εάν
και όποτε εισπραχθεί και αφού πρώτα γίνει από την Ο.ΣΥ. Α.Ε., παρακράτηση
από το ανωτέρω εκπλειστηρίασμα:
i.
ii.

του 10% για τις συναφείς δαπάνες και έξοδα δημοπράτησης και,
των οφειλομένων ποινικών ρητρών για την εκπρόθεσμη παραλαβή από
την επομένη μέρα της λήξης προθεσμίας μέχρι την κατακύρωση του
υλικού στο νέο αγοραστή.

Αν το εκπλειστηρίασμα δεν επαρκεί να καλύψει τις απαιτήσεις της Ο.ΣΥ. Α.Ε.,
ο υπερήμερος αγοραστής καλείται να καταβάλει τη διαφορά σε μετρητά και
στη περίπτωση άρνησής του, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την
είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο. Από το εκπλειστηρίασμα επίσης,
παρακρατείται ακόμα και κάθε άλλη αξίωση της Ο.ΣΥ. Α.Ε. κατά του οφειλέτη,
που προέρχεται από την ίδια, ή άλλη αιτία.
ΑΡΘΡΟ 24: Τα δημοπρατούμενα υλικά, παραδίδονται πάντοτε στον τόπο που
ευρίσκονται, χωρίς διαλογή και οι δαπάνες για τη μεταφορά, περισυλλογή,
ζύγιση, κ.λ.π., βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή. Αν όμως η
Ο.ΣΥ. Α.Ε., θελήσει να κάνει επαλήθευση της ζύγισης, τότε την βαρύνει η
δαπάνη της νέας ζύγισης (ζυγιστικά έξοδα), ο δε αγοραστής υποχρεούται να
διαθέσει το μεταφορικό μέσο στο οποίο είναι φορτωμένα τα υλικά που θα
επαναζυγισθούν.
ΑΡΘΡΟ 25: Η Ο.ΣΥ. Α.Ε., δημοπρατεί τα υλικά όπως είναι και ευρίσκονται και
δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι στον πλειοδότη ή οποιονδήποτε άλλον, για την
ποιότητα, τη κατάσταση, για φανερά ή κρυμμένα ελαττώματα των
δημοπρατούμενων υλικών, ούτε υπόσχεται ιδιότητες τούτων.
ΑΡΘΡΟ 26: Αν κατά την παράδοση των υλικών διαπιστωθεί, ότι τα υλικά είναι
λιγότερα απ΄ όσα αναφέρονται στη διακήρυξη δημοπρασίας, ο πλειοδότης
υποχρεούται να τα παραλάβει και δεν μπορεί να ζητήσει για το λόγο αυτό
αναστροφή της αγοραπωλησίας. Μετά την παραλαβή τους, μειώνεται ανάλογα
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το τίμημα. Αν διαπιστωθεί ότι τα πωληθέντα υλικά, είναι περισσότερα απ’ όσα
αναφέρονται στη διακήρυξη, ο πλειοδότης υποχρεούται να τα παραλάβει μέσα
σε προθεσμία 10 ημερών από τη λήξη της γενικής προθεσμίας παραλαβής των
υλικών, εφόσον η επί πλέον αυτή ποσότητα, δεν υπερβαίνει το 20% της
δημοπρατηθείσας και εφόσον η αξία της δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια
ευρώ (1.500,00 €) και αφού προηγουμένως ο πλειοδότης αποπληρώσει στην
Ο.ΣΥ. Α.Ε., με μετρητά ή με επιταγή, το τίμημα που καθορίζεται, ανάλογα με
την τιμή κατακύρωσης.
Αν η επί πλέον ποσότητα, υπερβαίνει το 20% της δημοπρατηθείσας, ή η αξία
της υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €), τότε ο αγοραστής δεν
υποχρεούται να παραλάβει την πέραν του 20% ή των 1.500,00 € ποσότητα,
δύναται όμως να ζητήσει με αίτησή του, την παραλαβή της επί πλέον αυτής
ποσότητας στην τιμή κατακύρωσης και υπόκειται στην ελεύθερη κρίση του
Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε., να δεχθεί ή όχι την αίτησή του αυτή,
μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Εμπορικής Αξιοποίησης, καθορίζοντας και
ανάλογη προθεσμία παραλαβής τους κατά παράταση της γενικής προθεσμίας
παραλαβής των υλικών. Αν όμως η αξία της επί πλέον ποσότητας δεν
υπερβαίνει τα επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00 €), ο αγοραστής υποχρεούται
να την παραλάβει, ανεξάρτητα από το ποσοστό της επί της δημοπρατηθείσας
και πωληθείσας ποσότητας.
ΑΡΘΡΟ 27: Ο αγοραστής πλειοδότης κατά την παραλαβή των υλικών από τις
αποθήκες της Ο.ΣΥ. Α.Ε., είναι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού και του Ποινικού Κώδικα, για
κάθε ατύχημα του προσωπικού του, ως και του προσωπικού της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
και των τρίτων που θα απασχολούνται με την εργασία της παραλαβής και μέχρι
περαίωσης αυτής, ενώ, η Ο.ΣΥ. Α.Ε., δεν έχει καμία ευθύνη και δεν
υποχρεούται σε αποζημίωση οποιασδήποτε φύσης. Το προσωπικό του
αγοραστή, πρέπει να είναι ασφαλισμένο εναντίον κινδύνων από ατυχήματα, με
δαπάνες και μέριμνα αυτού. Η ασφάλεια πρέπει να καλύπτει την από τον Α.Κ.
και Ν.551/1911 προβλεπόμενη ευθύνη. Επίσης ο αγοραστής, ευθύνεται για
κάθε κλοπή, βλάβη ή ζημιά, την οποία τυχόν θα προξενήσει αυτός ή το
προσωπικό του στις εγκαταστάσεις, ή τα μηχανήματα, ή τα υλικά της Ο.ΣΥ.
Α.Ε., όσο διαρκούν οι εργασίες παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 28: Παρατάσεις προθεσμίας παραλαβής υλικών, θα χορηγούνται σε
εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις και εφόσον οι λόγοι που επικαλείται ο
αγοραστής στην αίτησή του, είναι σοβαροί και δικαιολογούν την χορήγησή
τους, ενώ, ουδέποτε δεν μπορούν να υπερβούν τον ένα μήνα, εκτός αν η
καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αγοραστή. Οι παρατάσεις αυτές
θα χορηγούνται, εφόσον οι αγοραστές έχουν αντικαταστήσει την εγγύηση
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συμμετοχής τους με μετρητά και πάντοτε με τις νόμιμες επιβαρύνσεις, εκτός αν
η καθυστέρηση παραλαβής των υλικών, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του
αγοραστή. Οι σχετικές αιτήσεις, προκειμένου να εξεταστούν, θα πρέπει να
υποβάλλονται το αργότερο εντός τριών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας
παραλαβής των υλικών. Στις περιπτώσεις παρατάσεων προθεσμίας, οι κίνδυνοι
απώλειας, καταστροφής, ή χειροτέρευσης των πωληθέντων υλικών, βαρύνουν
τον αγοραστή κατά τον χρόνο της παράτασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:
ΑΡΘΡΟ 29: Η Ο.ΣΥ. Α.Ε., για ορισμένες κατηγορίες υλικών, δύναται να
διαμορφώνει ειδικούς όρους, αλλά αυτό απαραίτητα θα πρέπει να
μνημονεύεται στη διακήρυξη της δημοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 30: Για τους οφειλέτες της Ο.ΣΥ. Α.Ε. που δεν εξοφλούν εγκαίρως, ή
καθυστερούν την εξόφληση των οφειλών τους, ισχύουν κατά περίπτωση, οι
διατάξεις της υφιστάμενης Νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 31: Με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.ΣΥ. Α.Ε., δύναται να αποκλεισθούν
από την διεξαγωγή των δημοπρασιών και για χρονικό διάστημα μέχρι ενός
έτους, όσοι υποψήφιοι αγοραστές, κατά σύστημα δημιουργούν προβλήματα
στην ομαλή διεξαγωγή των δημοπρασιών, ή κατά σύστημα επιδεικνύουν
συμπεριφορά που μειώνει το κύρος και την αξιοπιστία της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και των
Υπηρεσιών αυτής. Στη σχετική επί του αντικειμένου συνεδρίαση του Δ.Σ.,
καλείται υποχρεωτικά και ο ενδιαφερόμενος.
ΑΡΘΡΟ 32: Αν η Ο.ΣΥ. Α.Ε., δεν ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά της που
προκύπτει απ’ αυτούς τους όρους πώλησης, ή από τη διακήρυξη της εκάστοτε
δημοπρασίας, ή το ασκήσει καθυστερημένα, το δικαίωμά της δεν χάνεται, ούτε
επηρεάζεται, ούτε θεωρείται ότι παραιτείται απ’ αυτό.
ΑΡΘΡΟ 33: Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την πώληση
των υλικών, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε.
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