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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρίαση 17η της 17-07-2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 17η Συνεδρίαση της 17-07-2017 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 319/2017
Περίληψη: Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκποίηση εγκαταλελειμμένων
οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ν. Σμύρνης.
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 17-07-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ συνήλθε η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6 ος
όροφος, αποτελούμενη από τους:
1. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΠΡΟΕΔΡΟ – ΔΗΜΑΡΧΟ
2. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
3. ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. 21594/13-7-2017πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου
αυτής.
Τα τακτικά μέλη κ.κ. Τσουράκης Κων/νος, ο οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Κονιδάρη Διονύσιο,
Καστόρης Θεόδωρος, και Ιακωβάκη Μαρίνα απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα
κλήθηκαν.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση
επί του 25ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Κύριε Πρόεδρε,
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει πρόχειρη, φανερή, πλειοδοτική & προφορική δημοπρασία, που
αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση οχημάτων, μεταλλικών κάδων και μηχανημάτων
έργου, δηλ :
1. Οκτώ (8) Οχήματα Δήμου Νέας Σμύρνης
Είδος
Εργοστάσιο
Κατασκευής

Αριθμός
Κυκλοφ
ορίας

Αριθμός
Πλαισίου

Αριθμός
Κινητήρα

Τρόπος
Κτήσης

Έτος 1ης
Κυκλοφορί
ας

ΚΑΘΑΡΟ
ΒΑΡΟΣ

Φορτηγό
Πλυντήριο

ΚΗΟ4456

WOB675033-15530999

366938-10105-754

Αγορά από
ελεύθερο
εμπόριο

02-03-1994

13.000 κιλά
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ΚΗΥ5599

WDB652024
1K033615

OM356

26-09-2007

18.000 κιλά

ΛΕΩΦΟΡΕΙO

ΚΗΥ5660

ZGA4A8C0
00H000016

F4AE0482
BC104000

29-10-2002

9.875 κιλά

KHH1746

WAG
2440761PN3
2553

D0826L01

Αγορά από
ελεύθερο
εμπόριο
Αγορά από
ελεύθερο
εμπόριο
Αγορά από
ελεύθερο
εμπόριο

12-10-2001

11.350 κιλά

6
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ΚΗΗ4362

WAG244072
VPN29907

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ5
5659

ZGA4ABC0
00H000014

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
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OM
906LA1112

Αγορά από
ελεύθερο
εμπόριο

13-11-2002

8.600 κιλά

Αγορά από 29-10-2002 9.875 κιλά
ελεύθερο
εμπόριο
ΟΧΗΜΑKHOFE211E4D30Αγορά από 10-1-1985
5.500 κιλά
ΓΕΡΑΝΟΣ
4458
6P212
073927
ελεύθερο
MITSUBISHI
εμπόριο
ΣΑΡΩΘΡΟ 4 5227
5093
5093867
Αγορά από 7-9-2006
1.500 κιλά
NILFISK
ελεύθερο
εμπόριο
2. Εκατόν δέκα (110) μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων, βάρους 80 κιλών έκαστος
3. Δύο (2) μηχανές γκαζόν HUSQVARNA R53, βάρους 25 κιλών περίπου εκάστη
4. Μία (1) μηχανή γκαζόν VICTA MASTER 480, βάρους 30 περίπου κιλών
5. Ένα (1) αλυσοπρίονο κλαδέματος HUSQVARNA 55, βάρους 5 περίπου κιλών
6. Ένα (1) αλυσοπρίονο κλαδέματος HUSQVARNA T425, βάρους 3 περίπου κιλών
7. Ένα (1) χλοοκοπτικό KAWASAKI TH48, βάρους 7 περίπου κιλών
8. Ένα (1) ψαλίδι μπορντούρας HUSQVARNA 123HD60, βάρους 5 περίπου κιλών
με τους παρακάτω όρους :
Άρθρο 1ο
Ισχύουσες διατάξεις
1. Το Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας & των όρων διενέργειας
δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων & κοινοτήτων
2. Η παρ. 1 του άρθ. 199 του Ν.3463/06
3. Το άρθ. 72 του Ν.3852/10
4. Την υπ’ αρ.174/2017 Α. Δ.Σ. (ΑΔΑ : 785ΑΩΚ3-4ΕΩ ) «περί εκποίησης κινητών αξιών του
Δήμου Ν. Σμύρνης
5. Την υπ’ αρ. 324/2016 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ : 6ΜΖΗΩΚ3-8Κ9) «περί συγκρότησης επιτροπής
διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων»
6. Την από 31.05.2017 έκθεση επιτροπής καταστροφής οχημάτων μακροχρόνιας ακινησίας
7. Την υπ’ αρ. 96/2017 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ : Ω8ΦΕΩΚ3-ΔΣ3) «περί καταστροφής αντικειμένων άνευ
αξίας»
8. Την υπ’ αρ. 98/2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ : 7ΓΞΧΩΚ3-ΕΒΔ) «περί καταστροφής αντικειμένων άνευ
αξίας»
Άρθρο 2ο
Αντικείμενο της δημοπρασίας
Η δημοπρασία αφορά στην εκποίηση α) οκτώ (8) οχημάτων, ιδιοκτησίας Δήμου Ν. Σμύρνης, β)
εκατόν δέκα (110) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και γ) επτά (7) μηχανημάτων έργου της
Γεωπονικής Υπηρεσίας, ιδιοκτησίας Δήμου Νέας Σμύρνης, που υπάρχουν σε χώρους του Δήμου
και μπορεί ο πλειοδότης να παραλαμβάνει τις εκποιούμενες ποσότητες, κατόπιν εγκρίσεως της
αρμόδιας επιτροπής
Άρθρο 3ο
Τιμή εκκίνησης
Ως ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς των εκποιούμενων ορίζεται :
α) για τα Λεωφορεία 500 €/ανά όχημα
β) για το φορτηγό πλυντήριο, την πρέσσα, το γερανό & το σάρωθρο 600 €/ ανά όχημα
γ) για τους κάδους 1.056 € ( 8.800 kg Χ 0,12 €/kg)
δ) για τα μηχανήματα έργου 600 €/ ανά μηχάνημα
Η προσφορά δεσμεύει τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
F4AEO482
BC104000
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Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των εκποιούμενων και
όχι για τμήμα αυτών
Άρθρο 4ο
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τα οποία οφείλουν να
εκπροσωπούνται νόμιμα), εφόσον κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας
προσκομίσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, που στο εξώφυλλό του θα αναγράφει
το όνομα/επωνυμία του συμμετέχοντος και τον τίτλο της δημοπρασίας και θα περιέχει τα
αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο
Άρθρο 5ο
Όροι & υποχρεώσεις
α) Ο πλειοδότης θα παραλάβει με δικά του μέσα τα εκποιούμενα είδη από το χώρο περισυλλογής
τους ως εξής : Τα οχήματα & τους κάδους από την Υπηρεσία Καθαριότητας, Αγησιλάου &
Ολυμπίου Νέα Σμύρνης (όπισθεν δημοτικού κοιμητηρίου), τα μηχανήματα έργου από τη
Γεωπονική Υπηρεσία, Αγία Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου, Νέα Σμύρνη (πρίν το δημοτικό κοιμητήριο),
σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Καθαριότητας
β) Η παραλαβή θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης (τηλ. 213 2025 898/872 – e-mail: kathariothta@0149.syzefxis.gov.gr )
γ) Κατά την παραλαβή του εκποιούμενου υλικού θα εκδοθεί δελτίο αποστολής από την αρμόδια
Υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 6ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
2. Αντίγραφο άδειας συλλογής & μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Περιφέρειας
Αττικής ( από ΥΠΕΚΑ)
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος (φυσικού προσώπου ή
νομίμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και του εγγυητή αυτού (σε ξεχωριστό
έντυπο), στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους
οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς επίσης ότι α) δεν έχει κριθεί ένοχος
σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να
διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο και β) δεν έχει κριθεί ένοχος ψυδών δηλώσεων για
πληροφορίες που του ζητήθηκαν.
4. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
5. Βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και , εφόσον πρόκειται για
νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό μεταβολών και των αναφερομένων σε αυτό εγγράφων,
καταστατικών κ.λ.π. από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού καθώς και
αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας (Α.Δ.Τ.)
6. Βεβαίωση εκπροσώπησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της εταιρίας,
εφόσον η συμμετέχουσα εταιρία παρευρίσκεται και εκπροσωπείται κατά της ημέρα διενέργειας
της δημοπρασίας με άλλον, πλήν, του βάσει καταστατικού της, νομίμου εκπροσώπου της.
7. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία, εκδοθείσα είτε με γραμμάτιο
παρακαταθέσεως του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&.Δ.) είτε με εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα, ύψους 10% του ποσού εκκίνησης που
αντιστοιχεί στο σύνολο της εκποιούμενης ποσότητας δηλ. εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξη
ευρώ (9.656 € Χ 10% = 965,6 €.
8. Τα υπ’ αρ. 7,8 & 9 δικαιολογητικά υποβάλλονται τόσο από τον συμμετέχοντα όσο και από
τον εγγυητή αυτού.
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Άρθρο 7
Εγγυητική καλής εκτέλεσης
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της προσφοράς του. Η κατατεθείσα
αρχικώς εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται με την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης
επιστρέφονται και οι εγγυητικές επιστολές των τυχόν λοιπών συμμετεχόντων.
Άρθρο 8ο
Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας
1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την
καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και
μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για
τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η αρμόδια επιτροπή, η
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου,
οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή πρίν από την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και
το αντίστοιχο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει για δικό του
λογαριασμό.
2. Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τους φακέλους των δικαιολογητικών. Στο εξώφυλλο
του κάθε φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του συμμετέχοντος ή η επωνυμία
της εταιρίας. Η επιτροπή καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τα ονόματα των
ενδιαφερομένων κατά σειρά προσέλευσης.
3. Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει τη
πληρότητά τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου από τη συμμετοχή του
στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα
πρακτικά.
4. Ακολούθως ο διαγωνισμός συνεχίζεται με προφορική πλειοδοσία ανάμεσα σε εκείνους που
έχουν υποβάλλει νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα, από την παρούσα, δικαιολογητικά,
έως ότου αναδειχθεί ο τελικός πλειοδότης. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό
διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελικό πλειοδότη και
τον εγγυητή του.
Άρθρο 9ο
Δικαίωμα υποβολής ένστασης
Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν μόνο όσοι συμμετείχαν στη δημοπρασία ή αποκλείσθηκαν
από αυτήν σε οποιοδήποτε στάδιο και μόνο για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο. Οι ενστάσεις επί της διεξαγωγής της δημοπρασίας κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία
του δήμου και, αφού πρωτοκολληθούν, διαβιβάζονται στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας
την ίδια ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας
γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων, η δε γνώμη της αυτή καταγράφεται στο πρακτικό διενέργειας της
δημοπρασίας.
Πριν από την έγκριση ή μη του πρακτικού για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις.
Άρθρο 10ο
Κατακύρωση – Υπογραφή σύμβασης
Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής να
συμμορφωθεί, ειδάλλως η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, σε βάρος του τελικού πλειοδότη και του εγγυητή του, ως ελάχιστο δε όριο
προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι αυτού κατακυρωθέν ποσό, το οποίο και μπορεί να μειωθεί με
απόφαση του Δ.Σ.
Το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαβιβάζεται για έγκριση και κατακύρωση στην Οικονομική
Επιτροπή, η οποία κατακυρώνει ή όχι, σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής διενέργειας της
δημοπρασίας. Η εκδοθείσα απόφαση αποστέλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 225 του Ν.3852/10 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για τον προβλεπόμενο από
την παραπάνω διάταξη έλεγχο νομιμότητας.
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Ο τελικός πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση αν δεν εγκριθούν τα πρακτικά της
δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή και η εκδοθείσα απόφασή της από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Η κοινοποίηση της εγκριθείσας νόμιμης κατακυρωτικής απόφασης στον τελικό πλειοδότη γίνεται
με επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από αυτόν που επιδίδει και τον παραλήπτη ή με FAX ή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), με επιβεβαίωση της λήψης. Σε περίπτωση απουσίας ή
άρνησης του τελικού πλειοδότη να την παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία
αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο (2) μάρτυρες.
Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της εγκριθείσας
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και
υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και το σύνολο των δικαιολογητικών για τα οποία είχε
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ή αυτών που η ισχύς του έχει λήξει, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση
καταπίπτει υπέρ του Δήμου άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε
βάρος του και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφοτέρων για την επί το έλασσον διαφορά του
αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη.
Με τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.
Άρθρο 11ο
Εξόφληση του τιμήματος
Ο πλειοδότης θα καταβάλλει το συμφωνημένο τίμημα, χωρίς καμία άλλη όχληση από το Δήμο,
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης των εκποιούμενων ειδών,
καταθέτοντας τα νόμιμα παραστατικά (δελτία παραλαβής κ.λ.π.), σύμφωνα και με το πρακτικό της
επιτροπής εκτίμησης των εκποιούμενων ειδών.
Το ποσό θα πιστωθεί στους Κ.Α.Ε της κατηγορίας 1121 & 1122
Άρθρο 12ο
Ευθύνη Δήμου
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οποιαδήποτε εκνίκηση των ειδών
ούτε για την εν γένει κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα είδη αυτά ούτε για τις επ’ αυτών
υφιστάμενες δουλείες. Σε περίπτωση εκνίκησης των ειδών, ο Δήμος Νέας Σμύρνης υποχρεούται
να επιστρέψει άτοκα το καταβληθέν από τον αγοραστή ποσό, σε περίπτωση δε μερικής εκνίκησης,
το ανάλογο αυτής ποσό, το οποίο θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ., χωρίς να αποκλείεται η
προσφυγή του Δήμου στα καθ’ ΄ύλην και κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια.
Άρθρο 13ο
Επανάληψη της δημοπρασίας
1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από το Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν
πλειοδότης.
2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. όταν :
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Δ.Σ. λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος
αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελικός πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να
υπογράψουν τα πρακτικά, όπως και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελικό πλειοδότη της
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που ο τελικός πλειοδότης και ο εγγυητής του είτε αρνούνται να υπογράψουν τα
πρακτικά είτε δεν προσέλθουν εμπρόθεσμα για την υπογραφή της σύμβασης, η δημοπρασία
επαναλαμβάνεται σε βάρος τους, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι του
κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί και να μειωθεί με απόφαση του Δ.Σ..
4. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, η
οποία αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης, δημοσιεύεται με τον τρόπο που
δημοσιεύθηκε και η αρχική διακήρυξη αλλά πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πρίν από την ημέρα
διενέργειας της επαναληπτικής δημοπρασίας και διεξάγεται όπως η αρχική.
5. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
προηγούμενη δημοπρασία.
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Άρθρο 14
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.neasmyrni.gr)
και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πρίν τη διενέργεια της
δημοπρασίας. Για την ανάρτηση αυτή θα εκδοθεί αποδεικτικό ανάρτησης.
Άρθρο 15ο
Για ότι δεν προβλέπεται στους όρους της παρούσας διακήρυξης ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.
270/1981, του Ν.3463/06 και του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
α. τις διατάξεις του άρθρου 103 & 199 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρ. 72 του
Ν.3852/10
β. τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981
γ. την υπαρ.174/2017 ΑΔΣ περί εκποίησης κινητών αξιών του Δήμου Ν. Σμύρνης
δ. την υπαρ. 324/2016 ΑΔΣ περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την
εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων
ε. την από 31.05.2017 έκθεση επιτροπής καταστροφής οχημάτων μακροχρόνιας ακινησίας
στ. την υπαρ. 96/2017 ΑΔΣ περί καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας
ζ. την υπαρ. 98/2017 ΑΔΣ περί καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας
η. το σχέδιο των όρων διακήρυξης
Μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα τους όρους διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την
εκποίηση των κάτωθι οχημάτων του Δήμου, μεταλλικών κάδων και μηχανημάτων έργου,
Οκτώ (8) Οχήματα Δήμου Νέας Σμύρνης
Είδος
Αριθμός Αριθμός
Αριθμός
Τρόπος
Έτος 1ης
ΚΑΘΑΡΟ
Εργοστάσιο
Κυκλοφ Πλαισίου
Κινητήρα
Κτήσης
Κυκλοφορί ΒΑΡΟΣ
Κατασκευής
ορίας
ας
Φορτηγό
Πλυντήριο

ΚΗΟ4456

WOB675033-15530999

366938-10105-754

Αγορά από
ελεύθερο
εμπόριο

02-03-1994

13.000 κιλά

ΠΡΕΣΣΑ 10

ΚΗΥ5599

WDB652024
1K033615

OM356

26-09-2007

18.000 κιλά

ΛΕΩΦΟΡΕΙO

ΚΗΥ5660

ZGA4A8C0
00H000016

F4AE0482
BC104000

29-10-2002

9.875 κιλά

KHH1746

D0826L01

12-10-2001

11.350 κιλά

ΚΗΗ4362

WAG
2440761PN3
2553
WAG244072
VPN29907

Αγορά από
ελεύθερο
εμπόριο
Αγορά από
ελεύθερο
εμπόριο
Αγορά από
ελεύθερο
εμπόριο
Αγορά από
ελεύθερο
εμπόριο

13-11-2002

8.600 κιλά

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ5
5659

ZGA4ABC0
00H000014

F4AEO482
BC104000

29-10-2002

9.875 κιλά

ΟΧΗΜΑΓΕΡΑΝΟΣ
MITSUBISHI

FE211E6P212

4D30073927

Αγορά από
ελεύθερο
εμπόριο
Αγορά από
ελεύθερο
εμπόριο

10-1-1985

5.500 κιλά

6
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

8
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

11

KHO4458

OM
906LA1112
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ΣΑΡΩΘΡΟ 4
NILFISK

Αγορά από 7-9-2006
1.500 κιλά
ελεύθερο
εμπόριο
6. Εκατό δέκα (110) μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων, βάρους 80 κιλών έκαστος
7. Δύο (2) μηχανές γκαζόν HUSQVARNA R53, βάρους 25 κιλών περίπου εκάστη
8. Μία (1) μηχανή γκαζόν VICTA MASTER 480, βάρους 30 περίπου κιλών
9. Ένα (1) αλυσοπρίονο κλαδέματος HUSQVARNA 55, βάρους 5 περίπου κιλών
10. Ένα (1) αλυσοπρίονο κλαδέματος HUSQVARNA T425, βάρους 3 περίπου κιλών
11. Ένα (1) χλοοκοπτικό KAWASAKI TH48, βάρους 7 περίπου κιλών
12. Ένα (1) ψαλίδι μπορντούρας HUSQVARNA 123HD60, βάρους 5 περίπου κιλών
5227

5093

5093867

Οι όροι διακήρυξης έχουν ως εξής:
Άρθρο 1ο
Ισχύουσες διατάξεις
9. Το Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας & των όρων διενέργειας
δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων & κοινοτήτων
10. Η παρ. 1 του άρθ. 199 του Ν.3463/06
11. Το άρθ. 72 του Ν.3852/10
12. Την υπ’ αρ.174/2017 Α. Δ.Σ. (ΑΔΑ : 785ΑΩΚ3-4ΕΩ ) «περί εκποίησης κινητών αξιών του
Δήμου Ν. Σμύρνης
13. Την υπ’ αρ. 324/2016 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ : 6ΜΖΗΩΚ3-8Κ9) «περί συγκρότησης επιτροπής
διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων»
14. Την από 31.05.2017 έκθεση επιτροπής καταστροφής οχημάτων μακροχρόνιας ακινησίας
15. Την υπ’ αρ. 96/2017 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ : Ω8ΦΕΩΚ3-ΔΣ3) «περί καταστροφής αντικειμένων άνευ
αξίας»
16. Την υπ’ αρ. 98/2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ : 7ΓΞΧΩΚ3-ΕΒΔ) «περί καταστροφής αντικειμένων άνευ
αξίας»
Άρθρο 2ο
Αντικείμενο της δημοπρασίας
Η δημοπρασία αφορά στην εκποίηση α) οκτώ (8) οχημάτων, ιδιοκτησίας Δήμου Ν. Σμύρνης, β)
εκατόν δέκα (110) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και γ) επτά (7) μηχανημάτων έργου της
Γεωπονικής Υπηρεσίας, ιδιοκτησίας Δήμου Νέας Σμύρνης, που υπάρχουν σε χώρους του Δήμου
και μπορεί ο πλειοδότης να παραλαμβάνει τις εκποιούμενες ποσότητες, κατόπιν εγκρίσεως της
αρμόδιας επιτροπής
Άρθρο 3ο
Τιμή εκκίνησης
Ως ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς των εκποιούμενων ορίζεται :
α) για τα Λεωφορεία 500 €/ανά όχημα
β) για το φορτηγό πλυντήριο, την πρέσσα, το γερανό & το σάρωθρο 600 €/ ανά όχημα
γ) για τους κάδους 1.056 € ( 8.800 kg Χ 0,12 €/kg)
δ) για τα μηχανήματα έργου 600 €/ ανά μηχάνημα
Η προσφορά δεσμεύει τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των εκποιούμενων και
όχι για τμήμα αυτών
Άρθρο 4ο
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τα οποία οφείλουν να
εκπροσωπούνται νόμιμα), εφόσον κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας
προσκομίσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, που στο εξώφυλλό του θα αναγράφει
το όνομα/επωνυμία του συμμετέχοντος και τον τίτλο της δημοπρασίας και θα περιέχει τα
αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο
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Άρθρο 5
Όροι & υποχρεώσεις
α) Ο πλειοδότης θα παραλάβει με δικά του μέσα τα εκποιούμενα είδη από το χώρο περισυλλογής
τους ως εξής : Τα οχήματα & τους κάδους από την Υπηρεσία Καθαριότητας, Αγησιλάου &
Ολυμπίου Νέα Σμύρνης (όπισθεν δημοτικού κοιμητηρίου), τα μηχανήματα έργου από τη
Γεωπονική Υπηρεσία, Αγία Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου, Νέα Σμύρνη (πρίν το δημοτικό κοιμητήριο),
σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Καθαριότητας
β) Η παραλαβή θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης (τηλ. 213 2025 898/872 – e-mail: kathariothta@0149.syzefxis.gov.gr )
γ) Κατά την παραλαβή του εκποιούμενου υλικού θα εκδοθεί δελτίο αποστολής από την αρμόδια
Υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 6ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
9. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
10. Αντίγραφο άδειας συλλογής & μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Περιφέρειας
Αττικής ( από ΥΠΕΚΑ)
11. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος (φυσικού προσώπου ή
νομίμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και του εγγυητή αυτού (σε ξεχωριστό
έντυπο), στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους
οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς επίσης ότι α) δεν έχει κριθεί ένοχος
σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να
διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο και β) δεν έχει κριθεί ένοχος ψυδών δηλώσεων για
πληροφορίες που του ζητήθηκαν.
12. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
13. Βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και , εφόσον πρόκειται για
νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό μεταβολών και των αναφερομένων σε αυτό εγγράφων,
καταστατικών κ.λ.π. από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού καθώς και
αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας (Α.Δ.Τ.)
14. Βεβαίωση εκπροσώπησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της εταιρίας,
εφόσον η συμμετέχουσα εταιρία παρευρίσκεται και εκπροσωπείται κατά της ημέρα διενέργειας
της δημοπρασίας με άλλον, πλήν, του βάσει καταστατικού της, νομίμου εκπροσώπου της.
15. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία, εκδοθείσα είτε με γραμμάτιο
παρακαταθέσεως του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&.Δ.) είτε με εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα, ύψους 10% του ποσού εκκίνησης που
αντιστοιχεί στο σύνολο της εκποιούμενης ποσότητας δηλ. εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξη
ευρώ (9.656 € Χ 10% = 965,6 €.
16. Τα υπ’ αρ. 7,8 & 9 δικαιολογητικά υποβάλλονται τόσο από τον συμμετέχοντα όσο και από
τον εγγυητή αυτού.
Άρθρο 7ο
Εγγυητική καλής εκτέλεσης
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της προσφοράς του. Η κατατεθείσα
αρχικώς εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται με την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης
επιστρέφονται και οι εγγυητικές επιστολές των τυχόν λοιπών συμμετεχόντων.
Άρθρο 8ο
Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας
5. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την
καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και
μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για
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τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η αρμόδια επιτροπή, η
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου,
οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή πρίν από την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και
το αντίστοιχο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει για δικό του
λογαριασμό.
6. Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τους φακέλους των δικαιολογητικών. Στο εξώφυλλο
του κάθε φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του συμμετέχοντος ή η επωνυμία
της εταιρίας. Η επιτροπή καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τα ονόματα των
ενδιαφερομένων κατά σειρά προσέλευσης.
7. Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει τη
πληρότητά τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου από τη συμμετοχή του
στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα
πρακτικά.
8. Ακολούθως ο διαγωνισμός συνεχίζεται με προφορική πλειοδοσία ανάμεσα σε εκείνους που
έχουν υποβάλλει νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα, από την παρούσα, δικαιολογητικά,
έως ότου αναδειχθεί ο τελικός πλειοδότης. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό
διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελικό πλειοδότη και
τον εγγυητή του.
Άρθρο 9ο
Δικαίωμα υποβολής ένστασης
Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν μόνο όσοι συμμετείχαν στη δημοπρασία ή αποκλείσθηκαν
από αυτήν σε οποιοδήποτε στάδιο και μόνο για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο. Οι ενστάσεις επί της διεξαγωγής της δημοπρασίας κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία
του δήμου και, αφού πρωτοκολληθούν, διαβιβάζονται στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας
την ίδια ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας
γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων, η δε γνώμη της αυτή καταγράφεται στο πρακτικό διενέργειας της
δημοπρασίας.
Πριν από την έγκριση ή μη του πρακτικού για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις.
Άρθρο 10ο
Κατακύρωση – Υπογραφή σύμβασης
Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής να
συμμορφωθεί, ειδάλλως η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, σε βάρος του τελικού πλειοδότη και του εγγυητή του, ως ελάχιστο δε όριο
προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι αυτού κατακυρωθέν ποσό, το οποίο και μπορεί να μειωθεί με
απόφαση του Δ.Σ.
Το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαβιβάζεται για έγκριση και κατακύρωση στην Οικονομική
Επιτροπή, η οποία κατακυρώνει ή όχι, σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής διενέργειας της
δημοπρασίας. Η εκδοθείσα απόφαση αποστέλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 225 του Ν.3852/10 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για τον προβλεπόμενο από
την παραπάνω διάταξη έλεγχο νομιμότητας.
Ο τελικός πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση αν δεν εγκριθούν τα πρακτικά της
δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή και η εκδοθείσα απόφασή της από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Η κοινοποίηση της εγκριθείσας νόμιμης κατακυρωτικής απόφασης στον τελικό πλειοδότη γίνεται
με επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από αυτόν που επιδίδει και τον παραλήπτη ή με FAX ή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), με επιβεβαίωση της λήψης. Σε περίπτωση απουσίας ή
άρνησης του τελικού πλειοδότη να την παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία
αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο (2) μάρτυρες.
Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της εγκριθείσας
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και
υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και το σύνολο των δικαιολογητικών για τα οποία είχε
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ή αυτών που η ισχύς του έχει λήξει, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση
καταπίπτει υπέρ του Δήμου άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε
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βάρος του και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφοτέρων για την επί το έλασσον διαφορά του
αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη.
Με τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.
Άρθρο 11ο
Εξόφληση του τιμήματος
Ο πλειοδότης θα καταβάλλει το συμφωνημένο τίμημα, χωρίς καμία άλλη όχληση από το Δήμο,
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης των εκποιούμενων ειδών,
καταθέτοντας τα νόμιμα παραστατικά (δελτία παραλαβής κ.λ.π.), σύμφωνα και με το πρακτικό της
επιτροπής εκτίμησης των εκποιούμενων ειδών.
Το ποσό θα πιστωθεί στους Κ.Α.Ε της κατηγορίας 1121 & 1122
Άρθρο 12ο
Ευθύνη Δήμου
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οποιαδήποτε εκνίκηση των ειδών
ούτε για την εν γένει κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα είδη αυτά ούτε για τις επ’ αυτών
υφιστάμενες δουλείες. Σε περίπτωση εκνίκησης των ειδών, ο Δήμος Νέας Σμύρνης υποχρεούται
να επιστρέψει άτοκα το καταβληθέν από τον αγοραστή ποσό, σε περίπτωση δε μερικής εκνίκησης,
το ανάλογο αυτής ποσό, το οποίο θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ., χωρίς να αποκλείεται η
προσφυγή του Δήμου στα καθ’ ΄ύλην και κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια.
Άρθρο 13ο
Επανάληψη της δημοπρασίας
13. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από το Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν
πλειοδότης.
14. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. όταν :
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Δ.Σ. λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος
αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελικός πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να
υπογράψουν τα πρακτικά, όπως και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελικό πλειοδότη της
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της σύμβασης.
15. Σε περίπτωση που ο τελικός πλειοδότης και ο εγγυητής του είτε αρνούνται να υπογράψουν τα
πρακτικά είτε δεν προσέλθουν εμπρόθεσμα για την υπογραφή της σύμβασης, η δημοπρασία
επαναλαμβάνεται σε βάρος τους, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι του
κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί και να μειωθεί με απόφαση του Δ.Σ..
16. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, η
οποία αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης, δημοσιεύεται με τον τρόπο που
δημοσιεύθηκε και η αρχική διακήρυξη αλλά πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πρίν από την ημέρα
διενέργειας της επαναληπτικής δημοπρασίας και διεξάγεται όπως η αρχική.
17. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
προηγούμενη δημοπρασία.
Άρθρο 14ο
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.neasmyrni.gr)
και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πρίν τη διενέργεια της
δημοπρασίας. Για την ανάρτηση αυτή θα εκδοθεί αποδεικτικό ανάρτησης.
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Άρθρο 15
Για ότι δεν προβλέπεται στους όρους της παρούσας διακήρυξης ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.
270/1981, του Ν.3463/06 και του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
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