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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

Έρνληαο ππ’ όςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/08 άξζ. 103, 186, 199, 201 θαη άξζξν 72 
ηνπ Ν.3852/10 ΦΔΚ 87/7.6.2010 ηεύρνο Α 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81 

3. Τν από 16287/19-04-2019 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Δθπνίεζεο 
Κηλεηώλ Άρξεζησλ Υιηθώλ ζύκθσλα κε ην νπνίν ε αμία ηνπο 
εθηηκήζεθε ζην πνζό ησλ 5.880 € πιένλ ΦΠΑ. 

4. Τελ ππ’ αξηζκ. 800/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα 
ηελ εθπνίεζε ησλ Κηλεηώλ Άρξεζησλ Υιηθώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ 
νξηζκό κειώλ ζηελ επηηξνπή εθηίκεζεο ησλ θηλεηώλ άρξεζησλ 
πιηθώλ. 

5. Τελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 1848/15-01-2019 Απόθαζε Γεκάξρνπ 
γηα ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο εθηίκεζεο ησλ θηλεηώλ άρξεζησλ 
πιηθώλ. 

6. Τελ ππ’ αξηζκ. 135/19 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ 
νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο Γεκνπξαζίαο 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Φαλεξή θαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή Γεκνπξαζία γηα ηελ εθπνίεζε θηλεηώλ 
άρξεζησλ πιηθώλ ηνπ Γήκνπ σο παξαθάησ: 

ΑΥΡΗΣΑ ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ (scrap) 

 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ 
ΥΩΡΟ 

ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΔΚΣΙΜ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΔΚΣΙΜ. 

ΒΑΡΟ 

(kg) 

1 

Κάδοι αποππιμμάηυν 

(σαλύβδινοι 

γαλβανιζμένοι συπ. 

1.100 lit) 

Επγοηάξιο Δήμος Τεμ. 70 7.000 

2 
Φυηιζηικά ζώμαηα 

ηύπος καμπάναρ 
Επγοηάξιο Δήμος Τεμ. 20 400 

3 Κλιμαηιζηική μονάδα Επγοηάξιο Δήμος Τεμ. 1 300 

4 Φιάλερ αεπίος 
Χώπορ ΑΣΟ 

Θοςπίαρ 
Τεμ. 30 1.000 

5 Ιζηοί θυηιζμού 15 μ. 
Χώπορ ΑΣΟ 

Θοςπίαρ 
Τεμ. 2 500 

6 

Δεξαμενέρ κςκλικήρ 

διαηομήρ διαμέηπος 8m 

ύτοςρ 6μ 

Χώπορ ΑΣΟ 

Θοςπίαρ 
Τεμ. 4 30.000 

 
ύνολο εκτιμ. 

βάροσς 
39.200 
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Η δεκνπξαζία ζα γίλεη κε ηνπο εμήο όξνπο: 
 
 

Άρθρο 1 
Σρόπος – Σόπος διενέργειας 

Η δεκνπξαζία ζα είλαη πιεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Π.Γ.270/81, ηνπ Ν.3463/08 θαη ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη ζα γίλεη ζηηο 17/05/2019, εκέξα 
Παξαζθεπή, ώξα 13:00 κεζεκβξηλή, ελώπηνλ ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρηαθνύ θαηαζηήκαηνο Καιακάηαο, Αζελώλ 99.  
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή παξαιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο εγγπήζεηο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
βξίζθνληαη ζε θιεηζηό θάθειν, ζην εμσηεξηθό ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο/επσλπκία εηαηξείαο, επθξηλώο θαη θαηαρσξεί ζην πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηεο 
δεκνπξαζίαο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαηά ζεηξά πξνζέιεπζεο θαζώο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο ηνπο.  
Σηε ζπλέρεηα, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κνλνγξάθεη έλα πξνο έλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ειέγρεη ηελ 
πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 
Η ηπρόλ απόθαζε ηεο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή 
δελ πιεξεί ηνπο ππό ηεο παξνύζαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα 
πξαθηηθά. Αθνινύζσο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δέρεηαη πξνθνξηθά νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κέρξη 
αλαδείμεσο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, κόλνλ από εθείλνπο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη λνκίκσο όια ηα 
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά. Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά 
εθθσλήζεσο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε.  
Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή δηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε απηή 
κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ 
ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 
Πιεηνδόηεο αλαθεξύζζεηαη απηόο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πςειόηεξε ηηκή.  
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο λα κελ απνδερζεί ην απνηέιεζκα 
απηό, αλ ην θξίλεη αζύκθνξν θαη λα κελ ην θαηαθπξώζεη ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ή λα αθπξώζεη 
ηε δεκνπξαζία, ιόγσ παξάβαζεο ηνπ ηύπνπ ηεο δηαδηθαζίαο ή γηα άιιν ιόγν. Σηηο πεξηπηώζεηο 
απηέο ν πιεηνδόηεο θαη νη ινηπνί ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό δελ έρνπλ θακία αμίσζε ή δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο θαηά ηνπ Γήκνπ, ιόγσ κε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Γεκνπξαζίαο από ην θαηά ην 
λόκν αξκόδην όξγαλν ή ηελ επνπηεύνπζα αξρή ηνπ. 
Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ ζα αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ 
νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. 
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ θαη όρη γηα κέξνο απηώλ. 
 

Άρθρο 2 
Δικαίφμα σμμεηοτής 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 
λόκηκα ζηελ εκπνξία ή/θαη επεμεξγαζία κεηάιισλ ή/θαη ζηελ αλαθύθισζε παιαηώλ κεηάιισλ.  
Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία πξνϋπνζέηεη πιήξε γλώζε θαη αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ όξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο, θαζώο θαη ηελ πιήξε γλώζε ηνπ πξνο εθπνίεζε πιηθνύ. 
 

Άρθρο 3 
Ελάτιζηο όριο προζθοράς 

Διάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 5.880 εσρώ πιένλ Φ.Π.Α.  
Δκτιμώμενο βάρος Υ ελάτιστη τιμή προσυοράς 

ήτοι: 39.200 kg X 0,15€/kg = 5.880 € 

    ύνολο: 5.880€ 
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ  θαη όρη γηα κέξνο απηώλ.  
Τν αθξηβέο βάξνο ηνπ πξνο εθπνίεζε πιηθνύ ζα πξνζδηνξηζζεί κε δύγηζε, θαηά ηελ δηαδηθαζία 
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παξαιαβήο από ηνλ πιεηνδόηε θαη κε βάζε ην απνηέιεζκα ηεο δύγηζεο (άζξνηζκα kg δπγνινγίσλ) 
ζα πξνζδηνξηζηεί ε ηειηθή αμία ησλ πιηθώλ, ηελ νπνία ζα θαηαβάιιεη ν πιεηνδόηεο ζηνλ Γήκν. 
Πξνζθνξέο κηθξόηεξεο ηνπ πνζνύ ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο απνξξίπηνληαη 
 

Άρθρο 4 
Εγγύηζη σμμεηοτής 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή σο εγγύεζε 
γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή 
επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ όηη έγηλε 
παξαθαηάζεζε ζ’ απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία, πνζνύ ίζνπ πξνο 
ην έλα δέθαην (1/10) ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηνπ πξνο εθπνίεζε πιηθνύ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
5.880,00 € ήηνη εγγπεηηθή 588 €. 
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ. 
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθεί αηόθσο ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο. 
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθεί αηόθσο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, εληόο δέθα (10) 
εκεξώλ κεηά από ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο. 
 

Άρθρο 5 
Εκπροζώπηζη ζηο Διαγφνιζμό 

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ επηηξνπή δεκνπξαζίαο 
πξν ηεο έλαξμεο ηνπ ζπλαγσληζκνύ θαη λα παξνπζηάζεη ην γηα ην ζθνπό απηό λόκηκν πιεξεμνύζην. 
 

Άρθρο 6 
Τποτρεώζεις Πλειοδόηη 

Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε, ε ππνρξέσζε δε απηή κεηαβαίλεη 
αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν 
πιεηνδόηε. Τν ειάρηζην όξην θάζε επόκελεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε εθαηό (100) επξώ. 
Η πξνζθνξά ζα αθνξά ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ καδί θαη όρη κέξνο απηώλ. 
 

Άρθρο 7 
Δικαιολογηηικά σμμεηοτής 

Ο θάζε ζπκκεηέρσλ, θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, νθείιεη λα θαηαζέζεη, 
επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ζε θιεηζηό θάθειν, ζην εμσηεξηθό ηνπ 
νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ην όλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληνο/επσλπκία εηαηξείαο, ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014: 
1. Δγγπεηηθή επηζηνιή πνζνύ 588,00€ επξώ (1/10 Φ 5.880,00€) ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 
άξζξν 4 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
2. Αληίγξαθν Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ζε ηζρύ 
3. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα, ζε ηζρύ, γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα  
4. Αζθαιηζηηθέο Δλεκεξόηεηεο, ζε ηζρύ, από όινπο αλεμαηξέησο ηνπο αξκόδηνπο αζθαιηζηηθνύο 
θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάιιεη εηζθνξέο ν ζπκκεηέρσλ 
5. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα, ζε ηζρύ, από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο, γηα ηνλ 
ζπκκεηέρνληα 
6. Φσηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο: 

i. ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ 
ii. γηα εηαηξεία: ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο 
iii. ηνπ λόκηκα εμνπζηνδνηνύκελνπ πξνζώπνπ 

7. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ηελ ππνγξαθή ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ππό ηελ εηαηξηθή 
ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο/επηρείξεζεο, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όπνπ ζα δειώλεη 
ππεύζπλα: 
i. όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 
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ii. όηη δξαζηεξηνπνηείηαη λόκηκα ζηε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη γεληθά ζηε δηαρείξηζε κεηαιιηθώλ 
αληηθεηκέλσλ 
iii. όηη έρεη δπλαηόηεηα απνξξόθεζεο ηεο πνζόηεηαο ησλ πξνο εθπνίεζε κεηαιιηθώλ αληηθεηκέλσλ 
iv. όηη δελ ηειεί ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 
v. όηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηόηεηαο 
vi. όηη δελ έρνπλ θαλεί αζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ πξνο ην 
Γήκν Καιακάηαο ή πξνο ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί από 
δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΤΑ 
vii. όηη δελ έρνπλ ππνβάιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ 
δεηνύληαη από ηελ ππεξεζία 
viii. πιήξε γλώζε θαη αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, θαζώο θαη πιήξε γλώζε 
ηνπ πξνο εθπνίεζε πιηθνύ 
8. Γηα εηαηξεία βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ κε πηζηνπνηεηηθό κεηαβνιώλ θαη αληίγξαθα ησλ 
αλαθεξόκελσλ ζε απηό εγγξάθσλ, θαηαζηαηηθώλ θιπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ν λόκηκνο 
εθπξόζσπόο ηεο 
9. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ 
ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη 
όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό (γηα εηαηξείεο: βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα ζην θαηαζηαηηθό, βεβαησκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ 
εθπξνζσπνπκέλνπ από αξκόδηα Αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο). 
Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζόηεξεο από κία εηαηξείεο. 
 

Άρθρο 8 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο 
Γεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ή ιόγσ αθύξσζεο ησλ πξαθηηθώλ από ηελ επνπηεύνπζα αξρή. 
Δπίζεο ηπρόλ παξαηππία ηεο δεκνπξαζίαο δελ παξάγεη δηθαηώκαηα ππέξ ηνπ πιεηνδόηε ή ησλ άιισλ 
ζπκκεηερόλησλ ζε απηή. 
 

Άρθρο 9 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ ηεο 
απόθαζεο έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ 
ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ, ηελ θαηαβνιή νιόθιεξνπ ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηηκήκαηνο 
ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ, δηαθνξεηηθά ε εγγύεζε πνπ θαηέζεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο 
δηθαζηηθή παξέκβαζε, ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη ζα 
επζύλνληαη θαη νη δύν γηα ηε κηθξόηεξε δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ 
επνπηεύνπζα αξρή. Σεκεηώλεηαη όηη ην ππόινηπν ηίκεκα ζα θαηαβιεζεί κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζεο ηνπ πιηθνύ. Από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ε 
ζύκβαζε ζεσξείηαη νξηζηηθά θαηαξηηζκέλε. 
 

Άρθρο 10 
Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ αγνξαζηή γηα νηαδήπνηε εθλίθεζε ηνπ πξάγκαηνο, νύηε γηα ηελ 
γεληθή θαηάζηαζε απηνύ, θαη γηα ηηο επ’ απηνύ πθηζηάκελεο δνπιείεο, ππνρξεσκέλνπ ηνπ Γήκνπ ζε 
πεξίπησζε κεξηθήο ηέηνηαο, αλαιόγνπ πνζνύ, πνπ ζα νξηζηεί κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε πξνζθπγή ζηα Γηθαζηήξηα. 
 

Άρθρο 11 
Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα επηζθέπηνληαη ηνπο ρώξνπο ελαπόζεζεο ησλ πξνο εθπνίεζε πιηθώλ 
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 
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Άρθρο 12 
Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα απνκαθξύλεη ηα εθπνηεκέλα πιηθά εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε δηθά ηνπ κέζα θαη πξνζσπηθό. Ο Γήκνο νπδεκία επζύλε θέξεη γηα 
ηπρόλ αηύρεκα πνπ ζα ζπκβεί θαηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ αρξήζησλ πιηθώλ, σο επίζεο θαη γηα 
ηπρόλ θινπή ηνπο πξηλ ηελ απνκάθξπλζε. Τν πξαγκαηηθό βάξνο ησλ εθπνηνύκελσλ πιηθώλ ζα 
βεβαησζεί κε βάζε ηα δπγνιόγηα πνπ ζα ιακβάλνληαη γηα θάζε θνξηίν πνπ ζα απνκαθξύλεηαη από 
ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ ππό ηελ επίβιεςε ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηε ζύληαμε ζρεηηθνύ 
πξσηνθόιινπ παξαιαβήο-παξάδνζεο, ηα δε έμνδα δύγηζεο ζα βαξύλνπλ ηνλ πιεηνδόηε. 
Ο πιεηνδόηεο είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ηεο εξγαηηθήο, αζθαιηζηηθήο ή άιιεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ απαζρόιεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ. Ο πιεηνδόηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
ηεξεί κε επηκέιεηα ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη λα παίξλεη όια ηα κέηξα Υγηεηλήο θαη 
Αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία. Έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αζηηθή θαη πνηληθή επζύλε απέλαληη 
ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο γηα 
νπνηαδήπνηε δεκηά ή απαηηήζεηο πνπ ζα πξνέιζνπλ από δηθέο ηνπ ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο 
νθεηιόκελεο ζε δόιν ή ακέιεηα, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ απνκάθξπλζεο ή θαη εμ αθνξκήο 
απηώλ. 
Ο Γήκνο Καιακάηαο δελ έρεη θακία επζύλε γηα πξαγκαηηθά ειαηηώκαηα ή έιιεηςε ηδηνηήησλ ησλ 
εθπνηνύκελσλ πξαγκάησλ. Με ηε ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία ηεθκαίξεηαη όηη ν πξνζθέξσλ έρεη 
απνθηήζεη ηδία αληίιεςε ηνπ είδνπο ησλ εθπνηνύκελσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία απηά 
επξίζθνληαη θαη όηη απηά είλαη ηεο ηειείαο αξεζθείαο ηνπ θαη θαηάιιεια γηα αλαθύθισζε 

 
Άρθρο 13 

Επανάληυη ηης Δημοπραζίας 
Η Γεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ Γήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη’ απηήλ 
πιεηνδόηεο. 
Η Γεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ: 
Α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ 
επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο. 
Β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηα 
πξαθηηθά. 
Σηελ πεξίπησζε (Β) ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, σο 
ειάρηζην δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ’ νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζό, δπλάκελν λα 
κεησζεί κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ 
αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξηλ 
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ. 
Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ 
πξνεγνύκελε δηαδηθαζία. 

 
Άρθρο 14 

Η έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο ελαπόθεηηαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Άρθρο 15 
Δημοζίεσζη 

Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί κε ηε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο 
πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαζώο επίζεο ζα 
αλαξηεζεί θαη ζηε «Γηαύγεηα». 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
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