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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   18/2014 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   166/2014 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 24η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 

μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

18η/2014 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 20847/17-4-2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) 

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) 

Μπούχαλης Δημήτριος  και 5) Γκραίκης Παύλος.  

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Καρβέλης 

Γεώργιος, 2) Μπρεδήμας Θεόδωρος και 3) Νιάρχος Αναστάσιος. 

   

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μαρινάκης Σαράντος, ο οποίος συμμετέχει  στη συνεδρίαση αυτή  

αναπληρώνοντας τον κ.  Καρβέλη Γεώργιο.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στην αρχή της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι μετά την 

παραίτηση του κ. Φαββατά Δημητρίου από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου και 

κατά συνέπεια και από τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Καλαμάτας, τη θέση του τακτικού μέλους καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό 

μέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκραίκης Παύλος.   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση Κινητών 
Άχρηστων Υλικών. 

Η σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βασιλόπουλου Αθανάσιου, η οποία ήταν στο 
φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:   

 

«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την 
εκποίηση Κινητών Άχρηστων Υλικών 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/08 άρθ. 103, 186 και 199 και άρθρο 
72 του Ν.3852/10 ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύχος Α 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 
3. Το από 31/3/2014  πρακτικό της Επιτροπής Εκποίησης Κινητών 

Άχρηστων Υλικών σύμφωνα με το οποίο η αξία τους εκτιμήθηκε 
στο ποσό των 6.138 € πλέον ΦΠΑ 23%. 

4. Την υπ’ αριθμ. 30/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
για την εκποίηση των Κινητών Άχρηστων Υλικών του Δήμου 

εισηγούμαστε την κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την 
εκποίηση Κινητών Άχρηστων Υλικών. 

 
Συννημένα:  1) Σχέδιο Διακήρυξης 
   2) Πρακτικό Επιτροπής 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» 

 

 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν και τα συνημμένα στην παραπάνω 
εισήγηση, Πρακτικό Επιτροπής και Σχέδιο Διακήρυξης, το οποίο σχέδιο συντάχθηκε 
από το Τμήμα Οχημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του 
Δήμου.  
 
Το εν λόγω Πρακτικό Επιτροπής  έχει αναλυτικά ως εξής: 
  

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Στην Καλαμάτα την 31/3/14 συνήλθε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινητών 
Άχρηστων υλικών που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. απόφαση 40/2014 
απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από:  
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1. Βασιλόπουλο Αθανάσιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο 
2. Γκραίκη Παύλο Δημοτικό Σύμβουλο 
3. Γεωργακίλας Δημήτριος Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ 

 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας έγινε έλεγχος και των προς εκποίηση 
κινητών άχρηστων υλικών που αναφέρονται παρακάτω. 
 

α.α  ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΒΑΡΟΣ (kg) 

1 Σίδηρος οπλισμός προεντεταμένου 
σκυροδέματος (κουλούρες) Νέδοντα  

10 10.000 

2 Ζευκτά  Δικτυώματα στεγάστρου ΚΤΕΛ 20 4.000 

3 Μεταλλικές φόρμες (καλούπια) 
σχήματος ¨Π¨ Νέδοντα 

20 4.000 

4 Μηχανολογικός εξοπλισμός (Μηχανές, 
εξαρτήματα, κτλ) από πρώην 
εργοστάσιο Λιναρδάκη 

5 3.000 

5 Βαγόνια ΟΣΕ 0 0 

6 Τροχοί Βαγονιών μετά του συστήματος 
ανάρτησης 

0 0 

7 Μεταλλικά στηθαία 6m 10 1.000 

8 Κηποτεχνικά μηχανήματα - υλικά - 500 

9 Πινακίδες Οδοσήμανσης αλουμινίου 300 1.000 

10 Φωτιστικά σώματα Αλουμινίου 50 500 

11 Μηχανικό Σάρωθρο RAVO  
ME  32583 

1 5.000 

12 Μηχανικό Σάρωθρο JOHNSΤON ΜΕ 
85420    

1 5.000 

13 Αυτοκινούμενη Μπετονιέρα  
ΜΕ 38126  FIORI 

1 2.500 

14 Φορτωτής LIPIER ΜΕ 46903 1 10.000 

15 Υπερκατασκευή Απορριμματοφόρο 
(Βαρέλα) 

1 2.000 

16 Μεταλλικοί κάδοι Απορριμάτων 1m3 30 1.500 

17 Τρίκυκλα PIAGGIO 5 1.000 

18 Δίκυκλα 3 150 

 Σύνολο - 51.150 
 

Σημειώνεται ότι η επιτροπή μετά από σχετική έρευνα διαπίστωσε ότι το υλικό 
που αφορά βαγόνια και τα παρελκόμενα αυτών εξαρτήματα (τροχοί κλπ.) 
δεν μπορεί να εκποιηθεί δεδομένου ότι αυτά είχαν παραχωρηθεί στο Δήμο 
Καλαμάτας με χρησιδάνειο από τον ΗΣΑΠ ως εκ τούτου δεν είναι 
περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Καλαμάτας. 
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Όσον αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό του πρώην εργοστασίου 
«Λιναρδάκη» μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου το 
μεγαλύτερο μέρος αυτού δεν θα εκποιηθεί αφού πρόκειται να μεταφερθεί 
μόνιμα για έκθεση στο χώρο από τον οποίο προήλθε, ήτοι στον περιβάλλοντα 
χώρο του Μεγάρου Χορού. 
 

Μετά τα παραπάνω προκύπτει ότι η τελική εκτιμώμενη ποσότητα του προς 
εκποίηση υλικού ανέρχεται στα 51.150kg και η εκτιμώμενη αξία (51.150kg x 
0,12€/kg)=6.138€ πλέον ΦΠΑ 23%.  

Καλαμάτα, 31/3/2014 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Βασιλόπουλος 1.Γκραίκης Παύλος 

 2. Γεωργακίλας Δημήτριος» 

 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται και στο σχέδιο της σχετικής διακήρυξης και 
ολοκληρώνοντας την εισήγησή του καλεί το Σώμα να αποφανθεί σχετικά. 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη διενέργειας φανερής 
προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητού άχρηστου 
υλικού, το οποίο βρίσκεται σε διάφορα σημεία των εγκαταστάσεων του 
Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Τμήμα 
Οχημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του  
Δήμου Καλαμάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/08 άρθ. 103, 186 199 και άρθρο 72 του 
Ν.3852/10 ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύχος Α 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 

3. Το από 31/3/2014 πρακτικό της Επιτροπής Εκποίησης Κινητών Άχρηστων 
Υλικών σύμφωνα με το οποίο η αξία τους εκτιμήθηκε στο ποσό των 6.138 € 
πλέον ΦΠΑ 23%. 

4. Την υπ’ αριθμ. 30/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 
εκποίηση των Κινητών Άχρηστων Υλικών του Δήμου. 

5. Την υπ’ αριθμ. ……/14 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία 
καθορίστηκαν οι όροι της Δημοπρασίας 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Φανερή και προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκποίηση κινητών 
άχρηστων υλικών του Δήμου ως παρακάτω: 

α.α  ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΒΑΡΟΣ (kg) 

1 Σίδηρος οπλισμός προεντεταμένου 
σκυροδέματος (κουλούρες) Νέδοντα  

10 10.000 

2 Ζευκτά  Δικτυώματα στεγάστρου 
ΚΤΕΛ 

20 4.000 

3 Μεταλλικές φόρμες (καλούπια) 
σχήματος ¨Π¨ Νέδοντα 

20 4.000 

4 Μηχανολογικός εξοπλισμός 
(Μηχανές, εξαρτήματα, κτλ) από 
πρώην εργοστάσιο Λιναρδάκη 

5 3.000 

5 Βαγόνια ΟΣΕ 0 0 
6 Τροχοί Βαγονιών μετά του 

συστήματος ανάρτησης 
0 0 

7 Μεταλλικά στηθαία 6m 10 1.000 
8 Κηποτεχνικά μηχανήματα - υλικά - 500 
9 Πινακίδες Οδοσήμανσης αλουμινίου 300 1.000 
10 Φωτιστικά σώματα Αλουμινίου 50 500 
11 Μηχανικό Σάρωθρο RAVO  

ME  32583 
1 5.000 

12 Μηχανικό Σάρωθρο JOHNSΤON ΜΕ 
85420    

1 5.000 

13 Αυτοκινούμενη Μπετονιέρα  
ΜΕ 38126  FIORI 

1 2.500 

14 Φορτωτής LIPIER ΜΕ 46903 1 10.000 
15 Υπερκατασκευή Απορριμματοφόρο 

(Βαρέλα) 
1 2.000 

16 Μεταλλικοί κάδοι Απορριμάτων 1m3 30 1.500 
17 Τρίκυκλα PIAGGIO 5 1.000 
18 Δίκυκλα 3 150 
 Σύνολο - 51.150 

 
Η δημοπρασία θα γίνει με τους εξής όρους: 
 

Άρθρο 1 
Τρόπος – Τόπος διενέργειας 

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ.270/81, του Ν.3463/08 και το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και θα γίνει 
στις 20 Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00 μεσημβρινή, ενώπιον της Οικονομικής 
Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, 
Αριστομένους 28. Οι προσφορές των πλειοδοτών θα αναγράφονται στα πρακτικά κατά 
σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. 
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Άρθρο 2 

Δικαίωμα Συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την ανακύκλωση παλαιών μετάλλων και 
οχημάτων και σχετική άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων. 

 
Άρθρο 3 

Ελάχιστο όριο προσφοράς 
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 0,12€/kg για 

εκτιμώμενη ποσότητα βάρους 51.150kg ήτοι 6.138 € πλέον ΦΠΑ 23%. 
 

Άρθρο 4 
Εγγύηση Συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην 
επιτροπή ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ότι έγινε παρακατάθεση σ’ αυτό 
από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία, ποσού ίσου προς το ένα 
δέκατο (1/10) της εκτιμώμενης αξίας του προς εκποίηση υλικού που ανέρχεται στο 
ποσό των 6.138€, ήτοι εγγυητική 614€. 

 
Άρθρο 5 

Εκπροσώπηση στο Διαγωνισμό 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην 

επιτροπή δημοπρασίας προ της έναρξης του συναγωνισμού και να παρουσιάσει το για 
το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο. 
 

Άρθρο 6 
Υποχρεώσεις Πλειοδότη 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή 
μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά 
τον τελευταίο πλειοδότη. Το ελάχιστο όριο κάθε επόμενης προσφοράς ορίζεται 
τουλάχιστον σε εκατό (100) ευρώ. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των υλικών και 
όχι μέρος αυτών. 

 
Άρθρο 7 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 
 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, εφ’ όσον ο διαγωνιζόμενος 

συμμετέχει στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο. 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών 

διατάξεων που αφορούν την παρούσα δημοπρασία, τους οποίους 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία. 
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 Άδεια  συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (αρ. 
8 ΚΥΑ 50910/2727/ΦΕΚ 1909/Β 22/12/2003) 

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με τον Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ). 

 Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου περί του ότι δεν είναι 
οφειλέτης του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση οφειλής, 
βεβαίωση ότι έχει υπαχθεί σε ρύθμιση. 
Τα δικαιολογητικά τα οποία θα είναι πρωτότυπα, θα τοποθετηθούν σε 
σφραγισμένο φάκελο όπου εξωτερικά θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία του 
προσφέροντος. Επίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα παρακάτω: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας 
Για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό Εκποίησης Κινητού Άχρηστου Υλικού 

 
Άρθρο 8 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη 
έγκρισης των πρακτικών της Δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο ή λόγω ακύρωσης 
των πρακτικών από την εποπτεύουσα αρχή. Επίσης τυχόν παρατυπία της δημοπρασίας 
δεν παράγει δικαιώματα υπέρ του πλειοδότη ή των άλλων συμμετεχόντων σε αυτή. 
 

Άρθρο 9 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, να 
προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου, 
την καταβολή ολόκληρου του προσφερόμενου τιμήματος στο ταμείο του Δήμου και 
την παράδοση του προς εκποίηση υλικού, διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε 
καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε 
αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και θα ευθύνονται και οι δύο 
για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την εποπτεύουσα 
αρχή. Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο τίμημα θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας απομάκρυνσης του υλικού. Από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται 
παραπάνω, η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισμένη. 

 
Άρθρο 10 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οιαδήποτε εκνίκηση του 
πράγματος, ούτε για την γενική κατάσταση αυτού, και για τις επ’ αυτού υφιστάμενες 
δουλείες, υποχρεωμένου του Δήμου σε περίπτωση μερικής τέτοιας, αναλόγου ποσού, 
που θα οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η 
προσφυγή στα Δικαστήρια. 

 
Άρθρο 11 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται τους χώρους εναπόθεσης των 
προς εκποίηση υλικών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
Άρθρο 12 

Ο πλειοδότης υποχρεούται να απομακρύνει τα εκποιημένα υλικά εντός τριάντα 
(30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με δικά του μέσα και προσωπικό. Ο 
Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί κατά την 
απομάκρυνση των αχρήστων υλικών, ως επίσης και για τυχόν κλοπή τους πριν την 
απομάκρυνση. Το πραγματικό βάρος των εκποιούμενων υλικών θα βεβαιωθεί με βάση 
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τα ζυγολόγια που θα λαμβάνονται για κάθε φορτίο που θα απομακρύνεται από τις 
εγκαταστάσεις του Δήμου υπό την επίβλεψη της υπηρεσίας του Δήμου και τη σύνταξη 
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής-παράδοσης, τα δε έξοδα ζύγισης θα βαρύνουν τον 
πλειοδότη. 

 
Άρθρο 13 

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 αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω 
ασυμφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της 
δημοπρασίας. 
Β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να 
υπογράψει τα πρακτικά. 

Στην περίπτωση (Β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 
πλειοδότη, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου 
κατακυρωθέν ποσό, 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 
τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία 
προσφορά κατά την προηγούμενη διαδικασία. 

 
Άρθρο 14 

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας εναπόκειται στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

 
Άρθρο 15 

Δημοσίευση 
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με τη φροντίδα του Δημάρχου 

τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση 
αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων  του δημοτικού καταστήματος, στην 
ιστοσελίδα του Δήμου καθώς επίσης θα αναρτηθεί και στη «Διαύγεια». 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  2. Γκραίκης Παύλος  
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  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Μαρινάκης Σαράντος 

  5. Μπασακίδης Νικόλαος  

  6. Μπούχαλης Δημήτριος     

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Μαΐου 2014 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 


