
Α∆Α: ΨΩ28ΩΕΗ-ΩΣΩ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

 Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός  Φεβρουαρίου του έτους 
2018 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ. 17/2018 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις  26-1-2018 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
17/2018  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ. 

4/26-1-2018 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                       
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  
αριθ. πρωτ.: 2378/21-2-2018 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 

Καθορισµός όρων διακήρυξης για την εκποίηση κινητών πραγµάτων του ∆ήµου 
Καρδίτσας 

 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και 

ώρα 12.30' µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 991/22-1-2018 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα 

µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος                               1) Ψηµµένος Κωνσταντίνος                          

2) Καπράνας Απόστολος, τακτικό µέλος                              αν και κλήθηκε νόµιµα 

3) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό µέλος    

4) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό µέλος   

5) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό µέλος                               

6) Παπαλός Κων/νος, τακτικό µέλο   

7) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό µέλος   

8) Λέµας Ευάγγελος, τακτικό µέλος   

        

            Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε καθορισµό όρων διακήρυξης για 
την εκποίηση κινητών πραγµάτων του ∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη:  
 
1. Την εισήγηση του προϊσταµένου διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Πρασίνου κ. Γ. Αγγέλου 

 

2. Την υπ'αριθµ. 505/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης εκποίησης 
κινητών πραγµάτων της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου 

 

3. Το σχέδιο όρων διακήρυξης 

 

4. Την έκθεση εκτίµησης αντικειµένων προς εκποίηση  
 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 
       
                                           Αποφάσισε οµόφωνα 

 

Καθορίζει τους όρους διακήρυξης για την εκποίηση κινητών πραγµάτων του ∆ήµου 
Καρδίτσας, ως εξής: 
 

  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

    

 Περίληψη: ∆ιακήρυξη διενέργειας φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την 

εκποίηση κινητών πραγµάτων κυριότητας του ∆ήµου Καρδίτσας   

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:   

Α) Τις 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».  

3) Το άρθρο 3 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων 

του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο ….».  

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1, περπτ. ε’) του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτη)  

5) Την 505/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου για την εκποίηση κινητών 

πραγµάτων.  

6) Την υπ΄αρ. 514/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: « Συζήτηση και λήψη απόφασης 

σχετικά µε ορισµό µελών τριµελούς επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών για την εκποίηση ή την 

µίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγµάτων του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2018. 

7) Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 326/9-1-2018 απόφαση ∆ηµάρχου  µε αρ.10 για την συγκρότηση 

επιτροπής εκτίµησης κινητών πραγµάτων για το έτος 2018.  

8) Την έκθεση εκτίµησης κινητών πραγµάτων της Επιτροπής Εκτίµησης Κινητών.  

9) Την  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δηµοπράτησης. 

 

                                                                          Προκηρύσσουµε  
Φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγµάτων (Μηχανήµατα, 

οχήµατα και διάφορα µεταλλικά αντικείµενα  κλπ), µε κριτήριο κατακύρωσης τη υψηλότερη τιµή 

του όλου πακέτου, για την εκποίηση των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόµενο πίνακα 

ενδεικτικής τιµής εκκίνησης (Παράρτηµα Β).  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµµετέχουν στο πακέτο, για τη συνολική  προκηρυχθείσα ποσότητα 

όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα ενδεικτικής τιµής εκκίνησης.  

  Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο -- Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  
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Ο δηµοπρασία εκποίησης θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας(στην αίθουσα 

∆ηµ.συµβουλίου, 3ος όροφος). ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το Π∆ 

270/1981, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει για τον ∆ήµο Καρδίτσας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο -- Αντικείµενα προς εκποίηση  
Τα αντικείµενα προς εκποίηση αναφέρονται στον πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη 

(Παράρτηµα Β) και βρίσκονται σε χώρο του ∆ήµου Καρδίτσας (Αµαξοστάσιο και γύρω χώροι). 

Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να επισκεφτούν για έλεγχο το χώρο του αµαξοστασίου για να 

αποκτήσουν ίδια αντίληψη για τα εκποιούµενα είδη, µετά από προηγούµενη συνεννόηση µε την 

υπηρεσία του Αµαξοστασίου.  

Σηµειώνεται ότι το βάρος του προς εκποίηση αντικειµένων προσδιορίσθηκε κατά προσέγγιση καθώς 

δεν ήταν δυνατόν να γίνει ζύγιση αυτού και έτσι είναι πιθανόν να υπάρχει απόκλιση από την 

αναγραφόµενη τιµή βάρους.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο -- Ελάχιστο όριο προσφοράς  
Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισµού θα είναι η υψηλότερη συνολική τιµή του πακέτου που 

θα επιτευχθεί.  

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό για το σύνολο του πακέτου  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο -- ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά  
1. Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής 

µορφής καθώς και κοινοπραξίες.  

2. Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να καταθέσει 

στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής 

µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το Φύλλο Εφηµερίδας 

της Κυβέρνησης από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση, καθώς και πρακτικό 

συµµετοχής στη συγκεκριµένη δηµοπρασία µε εξουσιοδότηση συγκεκριµένου προσώπου. Για τη 

συµµετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νοµική προσωπικότητα.  

β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. (ΑΡΘΡΟ 7ο -- Εγγύηση Συµµετοχής)  

γ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

τους δραστηριότητας. (απαιτείται µόνο για τα φυσικά πρόσωπα).    Στην       περίπτωση εταιρειών 

υποχρέωση προσκόµισης ποινικού µητρώου έχουν οι διαχειριστές, των Εταιρειών Περιορισµένης 

Ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & ΕΕ) και ο πρόεδρος και διευθύνων 

σύµβουλος για τις Ανώνυµες Εταιρείες (ΑΕ), που να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1, άρθρο 43 του Π∆ 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας.  

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλισµένου προσωπικού και εργοδότη) και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

ε) Υπεύθυνες δηλώσεις:  

1). Του ενδιαφερόµενου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

2). ∆εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση.  
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∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

στ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή και 

µάλιστα πριν από την έναρξη του διαγωνισµού παρουσιάζοντας και το νόµιµο συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.  

ζ). Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

3. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο από 

τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει ενδιαφερόµενος που υποβάλλει 

δικαιολογητικά τα οποία δεν διαλαµβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.  

4. Κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να φέρει και εγγυητή, ο οποίος µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη θα 

προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας, ευθυνόµενος αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου µαζί 

µε τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης.  

5. Στις περιπτώσεις επανάληψης της δηµοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόµενη όµως 

επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο -- Τρόπος λήψης εγγράφων δηµοπρασίας  
1. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που 

παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 

γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές 

κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 

αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

2. Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε 

ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου Καρδίτσας  στη διεύθυνση: www.karditsa-

city.gr.                                                                                                                                                                                             

3. Η Επιτροπή παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, 

στο εξώφυλλο το οποίου θα αναγράφεται το όνοµα του συµµετέχοντος / επωνυµία εταιρίας, 

ευκρινώς, και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας του ενδιαφερόµενους κατά 

σειρά προσέλευσης.     

  4. Η κατατιθέµενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που µετέχουν στη δηµοπρασία - πλην του 

πλειοδότη - αµέσως µετά την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 

διαγωνισµού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται µετά την πληρωµή των εφηµερίδων και την καταβολή 

όλου του προσφερόµενου από αυτόν ποσού της εκποίησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο -- Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας – ανάδειξη πλειοδότη  
1. Ο διαγωνισµός είναι φανερός και οι διαγωνιζόµενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της 

Επιτροπής του διαγωνισµού για το πακέτο. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό µε τη σειρά 

που εκφωνήθηκαν µε το ονοµατεπώνυµο του εκάστοτε πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι 

δεσµευτική για τον πλειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο 

στους επόµενους και τελικά δεσµεύει τον τελευταίο πλειοδότη.  

2. Κατά την ένταξη της διενέργειας του διαγωνισµού η Επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των 

φακέλων µε τα δικαιολογητικά και αφού τα εξετάσει ανακοινώνει τους συµµετέχοντες που 

γίνονται αποδεκτοί.  

3. Από τη στιγµή που θα λάβει χώρα η διαδικασία της δηµοπρασίας και οι συµµετέχοντες αρχίζουν να 

πλειοδοτούν, δεν µπορεί κανείς άλλος να γίνει αποδεκτός και να συµµετέχει στη δηµοπρασία.  

4. Κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας και στην αίθουσα που αυτή θα λαµβάνει χώρα εκτός από την 

Επιτροπή και το επικουρικό προσωπικό, µπορεί να παρευρίσκονται µόνο οι δικαιούµενοι 

συµµετοχής, οι εγγυητές, καθώς και τυχόν δικηγόροι αυτών.  

5. Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν 

ενστάσεις κατά αυτής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή του διαγωνισµού,  
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µνηµονεύονται στο πρακτικό και η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει γι’ αυτές µε πλήρη αιτιολογία, 

µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισµού.  

6. Η υποβολή ένστασης δεν επιφέρει αυτοδίκαια διακοπή ή αναβολή της δηµοπρασίας, εκτός και αν 

κρίνει τούτο σκόπιµο η Επιτροπή της ∆ηµοπρασίας.  

7. Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού υπογράφεται από τα 

µέλη της Επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.  

8. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής 

εγγράφως να συµµορφωθεί εντός προθεσµίας 48 ωρών.  

9. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος 

πλειοδότη και εγγυητή αυτού, µε ελάχιστο όριο προσφοράς το επ΄ ονόµατι του κατακυρωθέν 

ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής.  

10. Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που 

προσέφερε το µεγαλύτερο ποσό για το πακέτο.  

11. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριάντα (30) ηµερών από την 

ηµεροµηνία διενέργειας και κατοχύρωσης της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή.  

Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης.  Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται 

στην συνολική τιµή του πακέτου και όχι στις τιµές των µερών.  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο -- Εγγύηση Συµµετοχής  
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το 

δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική 

θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για 

ποσό που θα καλύπτει το 10% του οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 

διακήρυξης του πακέτου η οποία ανέρχεται στο ποσό 16.456 € 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ’ όψη.  
Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα της 

παρούσης διακήρυξης (Παράρτηµα Α).  

Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών. Ο 

υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας 

του διαγωνισµού.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο -- Λοιπές υποχρεώσεις του πλειοδότη  
1. Ο ∆ήµος δεν φέρει καµιά 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. Ακόµα αποκλείεται στον ανάδοχο η µονοµερής λύση της 

σχετικής σύµβασης για το λόγο αυτό. Με τη συµµετοχή στον διαγωνισµό τεκµαίρεται ότι ο 

προσφέρων έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους των εκποιούµενων και της κατάστασης στην 

οποία αυτά ευρίσκονται και ότι αυτά είναι της τελείας αρεσκείας.  

2. Οι δαπάνες αποσυναρµολόγησης, µετακόµισης και µεταφοράς των ειδών βαρύνουν αποκλειστικά 

τον κάθε πλειοδότη. Ο δήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για ενδεχόµενες ζηµιές που επέλθουν στα 

είδη κατά τη διαδικασία αυτή. Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να είναι προσεκτικές, έτσι ώστε να 

µην προκληθούν βλάβες σε άλλα αντικείµενα και εγκαταστάσεις του δήµου. Τυχόν ζηµιές σε 

περιουσιακά στοιχεία του δήµου θα καταλογισθούν στον πλειοδότη που τις προκάλεσε. Ο 

πλειοδότης έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, 

συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού του ∆ήµου Kαρδίτσας για οποιαδήποτε ζηµιά ή 

απαιτήσεις που θα προέλθουν από δικές του ή προστεθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις 

οφειλόµενες σε δόλο ή αµέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών αποµάκρυνσης των 
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αντικειµένων. Ο συνολικός χρόνος της παραλαβής και αποµάκρυνσης όλης της ποσότητας των 

αντικειµένων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριαντα (30) εργάσιµες ηµέρες. Οι εργασίες κοπής και 

µεταφοράς µπορούν να εκτελούνται τις εργάσιµες ηµέρες από 07:00 πµ µέχρι το αργότερο 14:00 

µµ .               

3. Ο πλειοδότης είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή άλλης 

σχετικής νοµοθεσίας σχετικά µε την απασχόληση του προσωπικού του. Ο πλειοδότης έχει την 

υποχρέωση να τηρεί µε επιµέλεια τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και να παίρνει όλα τα 

µέτρα υγιεινής κα ασφάλειας που προβλέπει η νοµοθεσία.  

4. Ο ∆ήµος δεν φέρει καµιά ευθύνη ή αποζηµίωση απέναντι στον ανάδοχο, λόγω µη έγκρισης των 

πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο -- Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού  
1. Κριτήριο κατάθεσης είναι αυτό της υψηλότερης τιµής του πακέτου, για το σύνολο των 

απαιτουµένων αντικειµένων, αποκλειόµενης προσφοράς που θα αναφέρεται µόνο σε µέρος 

αυτών. Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει τη µεγαλύτερη προσφορά στο 

σύνολό του πακέτου, χωρίς να λαµβάνονται υπ όψη πιθανές διαφορές ανά αντικείµενο.  

2. Μετά το πέρας της δηµοπρασίας η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλει τα δικαιολογητικά συµµετοχής 

και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει 

περί της κατακυρώσεως ή µη του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  

3. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται µε επιδοτήριο 

έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδονταν και το παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή 

άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστηµα ή στην κατοικία αυτού 

και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο µάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον 

εγγυητή του πλειοδότη.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο -- Καταβολή αντιτίµου  
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση (µε επιδοτήριο) 

της κατακυρωτικής απόφασης να καταβάλλει όλο το προσφερόµενο από αυτόν ποσό στο ταµείο 

του ∆ήµου προκαταβολικά µε την υπογραφή του πρακτικού χωρίς καµία άλλη όχληση από τον 

∆ήµο πριν την παραλαβή των αντικειµένων. .  

Σε περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής των οφειλοµένων ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η 

σύµβαση λύεται αυτοδικαίως από την ηµέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, 

χωρίς αυτός να δικαιούται καµίας µορφής αποζηµίωσης ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση 

κατά του ∆ήµου καθώς και την κατάπτωση της εγγύησης που έχει κατατεθεί από αυτών λόγω 

ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου αποζηµίωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο -- Επανάληψη – µαταίωση της δηµοπρασίας  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής όταν:  

1. δεν παρουσιασθεί κανείς κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας για να εκδηλώσει 

ενδιαφέρον  

2. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους 

διαγωνιζόµενους  

Επίσης, η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν:  

1. το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το Γενικό Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια 

της δηµοπρασίας  

2. µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά  

3. µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης, αυτός δεν 

προσέλθει εµπρόθεσµα για την υπογραφή του πρακτικού  
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Στις δύο τελευταίες περιπτώσει, η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη 

και του εγγυητή του και ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε στο 

όνοµα του πλειοδότη, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του ∆Σ.  

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, µε βάση τους 

όρους της πρώτης διακήρυξης και αναρτάται στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του 

∆ήµου (δηµοσιεύεται στον τύπο εφόσον αυτό αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή µε την 

κατάρτιση των όρων) πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας.  

Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση την τελευταία προσφορά που δόθηκε κατά την 

προηγούµενη δηµοπρασία.  

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του Π.∆. 

270/1981 και του N. 3463/2006.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο -- Λοιπές διατάξεις  
1. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:  

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

και τη λύση σε βάρος του της σχετικής σύµβασης,  

β) την σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας µε την υποχρέωση αυτού και του εγγυητή, αν η 

δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, να καταβάλλουν τη διαφορά αν κατά τη νέα επιτευχθεί 

µικρότερη τιµή, λόγω ποινικής ρήτρας.  

γ) την υπέρ του ∆ήµου κατάπτωση της εγγύησης που έχει κατατεθεί από αυτόν λόγω ποινικής ρήτρας 

και αναπόδεικτου αποζηµίωσης. ∆εν αποκλείεται ακόµη να επιδιώξει ο ∆ήµος και την 

αποζηµίωση του για κάθε άλλη ζηµιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω λόγω 

υπαιτιότητας του αναδόχου λύση σύµβασης. 

  

ΑΡΘΡΟ 13ο -- Πληροφορίες  
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δηµοπρασίας παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες, από το Αµαξοστάσιο του ∆ήµου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, ΤΚ 43132 Καρδίτσα από τον 

Προϊστάµενο: κ. Γεώργιο Αγγέλου, Τηλέφωνο: 2441-350850, municipality@karditsa-city.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο -- ∆ηµοσίευση  
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες 

και σε µία (1) εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµερολογιακές 

ηµέρες πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου καθώς επίσης θα αναρτηθεί και στην «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».  

Τα έξοδα δηµοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στο τύπο 

βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη και θα πρέπει να πληρωθούν πριν την αποµάκρυνση των 

αντικειµένων. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την 

είσπραξη των δηµοσίων εσόδων.  

        

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
17 /2017 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 

                                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

     
                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ  


