
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 
Α. Ισχύουσες διατάξεις: 
Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις κάτωθι 
ισχύουσες διατάξεις : 
1. Τις διατάξεις του Π.∆, 270/1981(ΦΕΚ Α’ 77/30-03-1981) 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Νέας Κώδικας ∆ήµων & 
Κοινοτήτων» & ειδικότερα του άρθρου 184. 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 214,224,225,230,231 και 238 του Ν.3852/2010, «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Β. Τις 

1. Την υπ΄αριθ. 407/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία όρισε: 
Α) Επιτροπή για την καταγραφή-εκτίµηση κινητών πραγµάτων του ∆ήµου, αποτελούµενη εκ 
τριών δηµοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι κατέγραψαν αναλυτικά τα προς εκποίηση είδη, και 
παρέδωσαν τα αποτελέσµατα µε αριθ. πρωτ. 59688/17-7-18. 
Β) Επιτροπή εκποίησης κινητών πραγµάτων κυριότητας του ∆ήµου Ηρακλείου (άρθρο 1 παρ. 1 
του Π.∆. 270/1981)    
2. Το υπ αριθµό 46216/04-06-2018 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Υλικών και 
Αποθεµάτων προς την εκτιµητική επιτροπή κινητών πραγµάτων.  
3. Την µε αριθµό Πρωτ: 59688/17-07-2018 εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 
εκτιµητικής επιτροπής κινητών πραγµάτων, που αφορά στην εκποίηση καταστραµµένων 
υλικών κυριότητας του ∆ήµου Ηρακλείου. 
4.Την µε αριθµό 623/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την Έγκριση εκποίησης  
κινητών πραγµάτων για το έτος 2018 
5.Την υπ. αριθµό  977/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  (ΑΟΕ) περί διαδικασίας και 
έγκρισης όρων δηµοπράτησης 
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Προκηρύσσει  

 

          Φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγµάτων   
( κάδοι απορριµµάτων και διάφορα µεταλλικά αντικείµενα όπως ποδήλατα, καρέκλες, γραφεία, 
φωτιστικά, κλπ), µε κριτήριο κατακύρωσης τη υψηλότερη τιµή της προκηρυχθείσας ποσότητας, 
για την εκποίηση των ειδών της διακήρυξης  ενδεικτικής τιµής εκκίνησης η οποία ορίζεται στα 
4.000,00€. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµµετέχουν µόνο, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα. 
Η  δηµοπρασία εκποίησης θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου (2ος  Όροφος 
κτηρίου Ανδρόγεω)  την 08/11/ 2018  ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 12:00 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής που προβλέπεται από το Π∆ 270/1981, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει για τον ∆ήµο 
Ηρακλείου.  
      Αν στο διαγωνισµό δεν προσέλθει κανένας ενδιαφερόµενος θα ενεργηθεί επανάληψη του 
πλειστηριασµού εντός πέντε ( 5 )  ηµερών αν και πάλι δεν προσέλθει κανένας ενδιαφερόµενος 
τότε τα εκποιηµένα υλικά θα πάνε για καταστροφή. 
        Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής ποσού 400,00€ υπέρ 
του συµµετέχοντος το οποίο    θα καλύπτει το 10% του οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης 
προσφοράς της διακήρυξης η οποία ανέρχεται στο ποσό 4.000,00 €:  
Προσφορές χωρίς εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ’ όψη.  
 
     Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δηµοπρασίας παρέχονται τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες από 8:00 ως 15:00, από το Τµήµα προµηθειών– ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου 
Ηρακλείου, από τον Υπεύθυνο   κ. Βασίλης Τζανιδάκης 
Τηλ.: 2813409185-428  
Fax : 2810.229207                                          , 
 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί µε τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου, και στη  
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου www.heraklion,gr . Αντίγραφο της διακήρυξης  και  των 
λοιπών  στοιχείων του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι θα λαµβάνουν  από την αρµόδιο τµήµα 
προµηθειών, τηλ. 2813409185-428 ή και την  ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου 
www.heraklion,gr 
 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί στο Επιµελητήριο για να ενηµερωθούν τα µέλη 
του που ενδιαφέρονται να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό. 
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