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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Ηράκλεια   10/10/2018  

   Αριθμ. Πρωτ.: 11174 

   
«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ»         

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ : 

 
 Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας 

δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκπ/σης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του  Δήμου η 
εκποίηση των κινητών πραγμάτων που προέρχονται από κατεστραμμένα παγκάκια, κούνιες, 
κάδους απορριμμάτων, ανταλλακτικά αυτοκινήτων κ.λ.π. τα οποία ευρίσκονται στο χώρο του 
μηχανοστασίου του Δήμου. 

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής, την  23η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα 
ΤΡΙΤΗ  και με ώρα λήξης 13.30 μ.μ. και επαναληπτική  σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 26 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018,  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα λήξης 13.30 μ.μ. με τους παρακάτω όρους: 

1. Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης 
στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της 
δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  
στα πρακτικά. 

2. Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή  

α) βεβαίωση μη οφειλής του Δήμου Ηράκλειας,  

β) φορολογική ενημερότητα για χρέη προς το Δημόσιο και το Δήμο. 

3. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του 
ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η 
δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 
οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.   

4. 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.  

5. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη 
δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα 
πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.  
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6. Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως 
εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης 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. 

7. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 4.500,00€.  

8. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα 
πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την 
εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

9.Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 
δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου. 

10. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της 
αποφάσεως  εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας την υπογραφή του συμφωνητικού να 
καταβάλει ολόκληρο το τίμημα στο Δήμο. 

11. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται 
με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την παράδοση των κινητών 
πραγμάτων, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. 

                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

                                         ΓΚΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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