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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
πλειοδοτικής φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών
πραγμάτων του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 68/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Το από 10/04/2020 πρακτικό της Επιτροπής γνωμοδότησης για την
καταστροφή άνευ αξίας αντικειμένων του Δήμου Σητείας.
3. Την υπ’ αριθ. 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Το από 29-05/2020 πρακτικό της Επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης του
άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 και των άρθρων 186 παρ. 5 & 199 παρ. 2 του
Κ.Δ.Δ.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
6. Τις διατάξεις των Ν. 4363/2006, 3852/2010, 4412/2016, 4555/2018,
4623/2019, 4635/2019 και 4674/2020.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσια πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση 2.400
φωτιστικών σωμάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, υψηλότερη τιμή με τους παρακάτω όρους:
1) Περιγραφή
Τα προς εκποίηση κινητά πράγματα του Δήμου Σητείας αφορούν 2.400 τεμάχια
φωτιστικών σωμάτων με βραχίονα τύπου 125 W ατμών υδραργύρου καθώς και 400
W & 250 W νατρίου υψηλής πίεσης.
2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε από την αρμόδια Επιτροπή
Δημοπρασιών κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. 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.
Η Επιτροπή παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε
σφραγισμένο φάκελο στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του
συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρείας, ευκρινώς και καταχωρίζει στο πρακτικό
διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή
πριν την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο,
αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη
δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της διακηρύξεως, αναγράφεται στα
πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως
μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον
εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον
πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή
του.
Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού
που προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση
τιμής, υψηλότερη τιμή, επιφυλασσόμενης του δικαιώματος μη κατακύρωσης του
αποτελέσματος του διαγωνισμού, αν κρίνει αυτό ασύμφορο για το δήμο. Στην
περίπτωση αυτή ο πλειοδότης δεν έχει καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά
του δήμου.
3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 01/07/2020, από ώρα 11.00 έως ώρα 11.30 στο
Δημοτικό κατάστημα Σητείας διεύθυνση Πατριάρχη Βαρθολομαίου 9.
4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς έχει οριστεί από την Επιτροπή Εκτίμησης
αντικειμένων του Δήμου στο ποσό των 0,12 € ανά κιλό με μέσο όρο βάρους ανά
τεμάχιο φωτιστικού εφτά (7) κιλά, κατά προσέγγιση, ενδεικτικά ως εξής: 2.400
τεμάχια επί 7 κιλά/ τεμάχιο = 16.800 κιλά επί 0,12 € /κιλό = 2.016 €, ενώ η τελική
κοστολόγηση θα γίνει αφού ζυγιστεί η συνολική ποσότητα.
5) Εγγύηση συμμετοχής
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
διαγωνιζόμενου, 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.
6) Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και τη σύμβαση μετά την έγκριση των
πρακτικών από την Οικονομική Επιτροπή το Δήμου, μαζί με τον πλειοδότη και έτσι
καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση
των όρων της σύμβασης.
6 ) Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα
(εταιρείες) που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αντίστοιχα αντικείμενα με την
παρούσα και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των όρων
της παρούσας διακήρυξης.
7) Δικαιολογητικά συμμετοχής
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της
δημοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και
ανεπιφύλακτα και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
β. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο
οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο
καταστατικό, το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης από το οποίο να προκύπτει
η κατά νόμο δημοσίευση δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου.
Για τη συμμετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νομική
προσωπικότητα.
γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από
το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (απαιτείται για τα
φυσικά πρόσωπα).
Για τις εταιρείες την υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου έχουν οι
διαχειριστές των εταιρειών Ε.Π.Ε. Ο.Ε. & Ε.Ε. και ο πρόεδρος – διευθύνων
σύμβουλος για τις Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για
κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 άρθ. 43 του
Π.Δ.60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της χρεωκοπίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
δ. Δημοτική Ενημερότητα.
ε. Φορολογική Ενημερότητα.
στ. Ασφαλιστική Ενημερότητα.
ζ. Να διαθέτει άδεια περισυλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης ανακυκλώσιμων
υλικών.
8) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση
των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής
αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

9)Εγγύηση τήρησης όρων σύμβασης
Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση και να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του άρθρου 5 της παρούσης, ο τελευταίος πλειοδότης πρέπει να
προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της αξίας του
κατακυρωθέντος ποσού. Η εγγύηση αυτή σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να
συμψηφιστεί με άλλες οφειλές.
10) Καταβολή αντιτίμου
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από
υπογραφή της σύμβασης να απομακρύνει τα προς εκποίηση υλικά και με την
προϋπόθεση καταβολής ολόκληρου του επιτευχθέντος ποσού της σύμβασης.
Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων ο πλειοδότης
κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως από την ημέρα της
επίδοσης σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμιάς μορφής
αποζημίωσης.
11) Λοιπές υποχρεώσεις πλειοδότη
Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον ανάδοχο για την πραγματική
κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προς εκποίηση αντικείμενα. Κατά συνέπεια δεν
υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του ποσού της εκποίησης, καθώς με τη
συμμετοχή του στο διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων έχει αποκτήσει ιδία
αντίληψη του είδους των εκποιούμενων και της κατάστασης στην οποία αυτά
βρίσκονται.
Ο συνολικός χρόνος της παραλαβής και απομάκρυνσης του συνόλου των προς
εκποίηση αντικειμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες,
όπως προαναφέρθηκε, λογιζόμενης της έναρξης της προθεσμίας αυτής, από την
επόμενη της καταβολής του χρηματικού αντιτίμου στην ταμειακή υπηρεσία του
Δήμου, ενώ οι εργασίες κοπής και μεταφοράς μπορούν να εκτελούνται τις εργάσιμες
ημέρες από 07:00 π. μ. μέχρι 14:30 μ. μ.
Ο πλειοδότης υποχρεούται να ζυγίζει με δικά του έξοδα και ευθύνη τα προς εκποίηση
αντικείμενα είδη προκειμένου να προσδιορισθεί το ακριβές τους βάρος παρουσία
υπαλλήλου που θα οριστεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.
12) Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση,
που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας,
να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, άλλως και
η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι
ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από
αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών το συμβόλαιο θεωρείται
ότι καταρτίστηκε οριστικά.

13) Ευθύνη Δήμου
Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού για οποιαδήποτε εκνίκηση του
πράγματος, υποχρεουμένου του δήμου σε περίπτωση εκνικήσεως, να επιστρέψει
στον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα άτοκα.
14) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε
κατ' αυτήν πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου
όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το Δημοτικό
Συμβούλιο λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη
διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής
του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση επίσης όταν μετά την
κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της
δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και
υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου
πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ'
ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του
δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης,
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας,
διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά
κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
15) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες
πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του
Δήμου.
16) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της Οικονομικής
Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση Πατριάρχη Βαρθολομαίου 9,
β΄ όροφος τηλ. 2843340542 (αρμόδιος υπάλληλος Μαρία Βλαχάκη).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ

