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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 8-4-2014 

ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   24 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Καζνξηζκόο όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθπνίεζε ελόο (1) κεραλνθίλεηνπ 

αλαξξνθεηηθνύ ζαξώζξνπ, κε θαλεξή θαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία» 

 

ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 8 ηνπ κήλα 

Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 16.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε 

ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ηελ 

αξηζκ. 929/4-4-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη ηνπ άξζξνπ 

75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Σειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «θαζνξηζκνύ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθπνίεζε ελόο (1) 

κεραλνθίλεηνπ αλαξξνθεηηθνύ ζαξώζξνπ, κε θαλεξή θαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή 

δεκνπξαζία», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 199 θαη ην άξζξν 201 ηνπ Ν. 3463/2006. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1ε ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981. 

ε) Σελ αξηζκ. 7/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ. 

ζη) Σε ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ πλδέζκνπ (ΦΔΚ 503/Β΄/17-5-1975) θαη ηελ ηειεπηαία 

ηξνπνπνίεζε απηήο (ΦΔΚ 502/Β΄/28-6-1996). 
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 ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη κε ηελ αξηζκ. 

7/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, εγθξίζεθε ε εθπνίεζε ελόο κηθξνύ 

κεραλνθίλεηνπ αλαξξνθεηηθνύ ζαξώζξνπ, εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο RCM, ρώξα 

πξνέιεπζεο Ιηαιία, θπξηόηεηνο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Η εθπνίεζε 

ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ Π.Γ. 270/1981, κεηά από 

θαλεξή θαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ηνπο όξνπο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίζεη κε 

απόθαζή ηεο ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 

1ε ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

 Αθνινύζσο, παξνπζίαζε ζρέδην ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη δήηεζε από ηα κέιε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο λα ζπλδηακνξθώζνπλ ηνπο όξνπο ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

 

 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 199 θαη ην άξζξν 201 ηνπ Ν. 3463/2006. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1ε ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981. 

ε) Σελ αξηζκ. 7/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ. 

ζη) Σε ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ πλδέζκνπ (ΦΔΚ 503/Β΄/17-5-1975) θαη ηελ ηειεπηαία 

ηξνπνπνίεζε απηήο (ΦΔΚ 502/Β΄/28-6-1996). 

 

ΑΠ Ο ΦΑ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α  

 

Α. Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα 

ηελ εθπνίεζε ελόο κηθξνύ κεραλνθίλεηνπ αλαξξνθεηηθνύ ζαξώζξνπ, εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο RCM, ρώξα πξνέιεπζεο Ιηαιία, θπξηόηεηνο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο, σο αθνινύζσο: 

 

Άπθπο 1ο 

Υπόνορ και ηόπορ ηηρ δημοππαζίαρ 

1. Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζην γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ, ζηνλ 1ν όξνθν 

ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, πνπ βξίζθεηαη ζην 

ρώξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ζε 

εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα θαζνξίζεη ν Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ κε ηελ πξνθήξπμε ηεο 

δεκνπξαζίαο. 
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2. Με απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζα εγθξηζνύλ ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο 

θαη ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα απηήο ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

 

Άπθπο 2ο 

Ανηικείμενο ηηρ δημοππαζίαρ 

Με ηελ παξνύζα δηαθήξπμε εθηίζεηαη ζε θαλεξό θαη πξνθνξηθό πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό 

ε εθπνίεζε ελόο κηθξνύ κεραλνθίλεηνπ αλαξξνθεηηθνύ ζαξώζξνπ, εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

RCM, ρώξα πξνέιεπζεο Ιηαιία, θπξηόηεηνο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 

Άπθπο 3ο 

Διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ 

1. Η ρξνληθή ηζρύο ηεο εθπνίεζεο είλαη άκεζε θαη αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζύκβαζεο. 

2. Η παξαιαβή ηνπ ζαξώζξνπ από ηνλ αλάδνρν ζα γίλεη κεηά από έγγξαθε πξόζθιεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη αθνύ νινθιεξσζεί 

λνκηθά ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ.  

3. Απνθιείεηαη αμίσζε ηνπ αλαδόρνπ γηα απνδεκίσζε, ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ 

ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ή θαζπζηέξεζεο ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο 

ηνπ, πνπ ζα πξνέξρεηαη από θάπνην λνκηθό ή πξαγκαηηθό θώιπκα, θαζώο επίζεο θαη ε 

κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην ιόγν απηό. 

 

Άπθπο 4ο 

Ελάσιζηο όπιο πποζθοπάρ 

1. Ωο πξώηε πξνζθνξά πνπ ζα απνηειεί θαη ηελ ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη 

ην πνζό ησλ εμαθνζίσλ επξώ (600,00 €). 

2. Σν ηίκεκα πνπ ζα πξνζθέξεη ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ζα θαηαβιεζεί εθάπαμ ζην ηακείν 

ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ακέζσο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

3. Σν πξνζθεξζέλ από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε πνζό, ην νπνίν ζα απνηειέζεη θαη ην πνζό 

ηεο ζύκβαζεο, δελ επηδέρεηαη ζε θακία πεξίπησζε κείσζε. 

4. ε πεξίπησζε κε απνδνρήο θαη κε θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο, ε δεκνπξαζία 

επαλαιακβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ πιεηνδόηε, κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο 

παξνύζαο δηαθήξπμεο.  

 

Άπθπο 5ο 

Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη δημοππαζία - δικαιολογηηικά 

1. ηε δεκνπξαζία κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα νπνηαζδήπνηε 

εηαηξηθήο κνξθήο, θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο. 
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2. Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα 

θαηαζέζεη ζηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) Σαπηόηεηα ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ. Δάλ ζπκκεηέρεη λνκηθό πξόζσπν νπνηαζδήπνηε 

εηαηξηθήο κνξθήο ή θνηλνπξαμία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθό, ην 

Φύιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε θαηά λόκν 

δεκνζίεπζε, θαζώο θαη πξαθηηθό ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία. 

β) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή επαγγεικαηηθήο έλσζεο όηη ν ελδηαθεξόκελνο 

είλαη κέινο.  

γ) Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο, ή γξακκάηην ζύζηαζεο 

παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ζε πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό 

(10%) ηνπ νξίνπ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο, δειαδή εμήληα επξώ (60,00 €). 

δ) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. 

ε) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ όηη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο σο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 270/1981 θαη απνδέρνληαη απηνύο πιήξσο θαη 

αλεπηθύιαθηα. 

ζη) Απηόο πνπ πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ξεηά ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη κάιηζηα πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ 

παξνπζηάδνληαο θαη ην λόκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη 

όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. 

3. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη γηα έιεγρν ζηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο 

κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο.  

4. Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία ελδηαθεξόκελνο, πνπ δελ έρεη πξνζθνκίζεη 

θάπνην από ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

ελδηαθεξόκελνο πνπ ππνβάιιεη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία δελ δηαιακβάλνπλ θάπνην από 

ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. 

5. Κάζε ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα θέξεη θαη εγγπεηή, ν νπνίνο καδί κε ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε ζα πξνζππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, θαζηζηάκελνο 

αιιειεγγύσο θαη εμ νινθιήξνπ ππεύζπλνο καδί κε ηνλ πιεηνδόηε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

6. Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη, επαλαιακβάλεηαη θαη εγθξίλεηαη, εθαξκνδνκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 270/1981 θαη ηνπ Ν. 3463/2006. 

7. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο δεκνπξαζίαο θαηαηίζεηαη ε ίδηα εγγύεζε.  

8. Η θαηαηηζέκελε εγγύεζε επηζηξέθεηαη ζε απηνύο πνπ κεηέρνπλ ζηε δεκνπξαζία - πιελ 

ηνπ πιεηνδόηε - ακέζσο κεηά ηελ απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 
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θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ. ηνλ πιεηνδόηε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζθεξζέλ από απηόλ ηηκήκαηνο . 

9. Απνθιείεηαη αμίσζε ηνπ πιεηνδόηε γηα απνδεκίσζε, ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ 

ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ή θαζπζηέξεζεο ηεο παξαιαβήο ηνπ 

εθπνηνύκελνπ ζαξώζξνπ, πνπ ζα πξνέξρεηαη από θάπνην λνκηθό ή πξαγκαηηθό θώιπκα 

θαζώο επίζεο θαη ε κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην ιόγν απηό. 

10. Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο κεηά ην ηέινο 

απηήο. Οθείιεη κέζα ζε δέθα (10) κέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηόλ ηεο ζρεηηθήο κε 

ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, 

λα πξνζέιζεη κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, 

δηαθνξεηηθά ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ πλδέζκνπ, ρσξίο 

δηθαζηηθή παξέκβαζε θαη ελεξγείηαη επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζε βάξνο ηνπ, 

ελερνκέλσλ θαη ησλ δύν γηα ηελ «επί έιαηηνλ δηαθνξά» ηνπ ηηκήκαηνο από εθείλν ηεο 

πξνεγνύκελεο δεκνπξαζίαο. Απηό ηζρύεη θαη όηαλ θεξύζζεηαη έθπησηνο. Μεηά ηε ιήμε 

ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζζεθε νξηζηηθά. Ωο ειάρηζην 

όξην πξώηεο πξνζθνξάο θαηά ηελ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία νξίδεηαη ην πνζό πνπ 

θαηαθπξώζεθε ζην όλνκά ηνπ, ην νπνίν κπνξεί λα κεησζεί κε απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

 

Άπθπο 6ο 

Σπόπορ διεξαγυγήρ ηηρ δημοππαζίαρ - ανάδειξη πλειοδόηη 

1. Ο δηαγσληζκόο είλαη θαλεξόο θαη νη δηαγσληδόκελνη ζα πιεηνδνηνύλ πξνθνξηθά ελώπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζίαο. Οη πξνζθνξέο ζα γξάθνληαη ζην πξαθηηθό κε ηε ζεηξά πνπ 

εθθσλήζεθαλ κε ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ εθάζηνηε πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε θαη ε δέζκεπζε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ 

πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη ηειηθά δεζκεύεη ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

2. Από ηε ζηηγκή πνπ ζα ιάβεη ρώξα ε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

αξρίδνπλ λα πιεηνδνηνύλ, δελ κπνξεί θαλείο άιινο λα γίλεη απνδεθηόο θαη λα ζπκκεηέρεη 

ζηε δεκνπξαζία. 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο θαη εληόο ηεο αίζνπζαο δηεμαγσγήο ηεο, εθηόο από ηελ 

Δπηηξνπή θαη ην επηθνπξηθό πξνζσπηθό, κπνξεί λα παξεπξίζθνληαη κόλν νη δηθαηνύκελνη 

ζπκκεηνρήο, νη εγγπεηέο, θαζώο θαη νη ηπρόλ δηθεγόξνη απηώλ. 

4. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ από ηελ Δπηηξνπή νιηγόιεπηε δηαθνπή, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξνύλ λα απνκαθξπλζνύλ από ην ρώξν ηεο δεκνπξαζίαο. Η 

Δπηηξνπή θαηά ηελ θξίζε ηεο απνθαζίδεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εθάζηνηε δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε. 
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5. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ γξαπηώο 

ηπρόλ ελζηάζεηο θαηά απηήο. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εληόο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο αθόηνπ έιαβαλ γλώζε, ζηελ Δπηηξνπή 

Γεκνπξαζίαο, κλεκνλεύνληαη ζην πξαθηηθό θαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γη' 

απηέο κε πιήξε αηηηνινγία, κεηά από ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζίαο. 

6. Η δεκνπξαζία θαηαθπξώλεηαη κε απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ππέξ απηνύ, 

πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιύηεξν πνζό.  

 

Άπθπο 7ο 

Τποσπεώζειρ ηος αναδόσος 

1. Ο ύλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο δελ θέξεη θακηά επζύλε απέλαληη ζηνλ 

αλάδνρν γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ εθπνηνύκελνπ ζαξώζξνπ. Καηά ζπλέπεηα, ν 

ύλδεζκνο δελ ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ. Αθόκα, 

απνθιείεηαη ζηνλ αλάδνρν ε κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο γηα ην ιόγν απηό. 

2. Ο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα δηεθδίθεζεο απνδεκίσζεο από ην ύλδεζκν ή κείσζεο 

ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ εθπνηνύκελνπ είδνπο από 

ζενκελία ή άιιε ηπραία αηηία, πνπ ζα επέιζεη ζε απηόλ κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο 

δεκνπξαζίαο, νύηε θαη απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ, εάλ δελ 

έθαλε ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο, ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ πλδέζκνπ. 

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη από ην ύλδεζκν ην ζάξσζξν κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο θαη λα ην κεηαθέξεη ηεξώληαο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ.. 

 

Άπθπο 8ο 

Τπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 

1. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο νθείιεη λα θαηαζέζεη εθάπαμ 

ζην ηακείν ηνπ πλδέζκνπ ην πξνζθεξζέλ θαηά ηελ πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία πνζό. 

2. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο, ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζε βάξνο 

ηνπ πιεηνδόηε, κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

 

Άπθπο 9ο 

Επανάλητη ηηρ δημοππαζίαρ 

1. Η δεκνπξαζία καηαηώλεηαη, αλ ζηνλ ηόπν θαη θαηά ην ρξόλν δηελέξγεηάο ηεο, δελ 

εκθαληζζεί ελδηαθεξόκελνο λα ζπκκεηάζρεη ζ' απηήλ. 

2. Σν απηό ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

δηαπηζησζνύλ ειιείςεηο απηώλ πνπ αθνξνύλ όινπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο. 
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3. Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη αλ ν πιεηνδόηεο, ρσξίο λόκηκν ιόγν, δελ πξνζέιζεη γηα 

ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνύζαο. 

4. Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηνπο παξόληεο όξνπο δηαθήξπμεο, εθαξκνγή έρνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 θαη Ν. 3463/2006. 

 

Άπθπο 10ο 

Λοιπέρ διαηάξειρ 

1. Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο ζπλεπάγεηαη: 

α) ηελ θήξπμε ηνπ πιεηνδόηε έθπησηνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, κε απόθαζε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

β) Σελ ζε βάξνο ηνπ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο κε ηελ ππνρξέσζε απηνύ θαη ηνπ 

εγγπεηή γηα ηνλ ππνιεηπόκελν κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ρξόλν πξνο ηελ άκεζε θαη 

αιιειέγγπα πιεξσκή ηνπ ππνιεηπόκελνπ πνζνύ, αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, 

ηε δηαθνξά δε ηνπ πνζνύ, αλ θαηά ηε λέα επηηεπρζεί κηθξόηεξν πνζό, ιόγσ πνηληθήο ξήηξαο. 

γ) Σελ ππέξ ηνπ πλδέζκνπ θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο πνπ έρεη θαηαηεζεί από απηόλ ιόγσ 

πνηληθήο ξήηξαο θαη αλαπόδεηθηνπ απνδεκίσζεο. Γελ απνθιείεηαη αθόκε, λα επηδηώμεη ν 

ύλδεζκνο θαη ηελ απνδεκίσζε ηνπ γηα θάζε άιιε δεκηά, πνπ ηπρόλ ζα ππνζηεί από ηελ 

παξαπάλσ ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ κεηνδόηε ιύζε ζύκβαζεο. 

2. Σα θεξύθεηα δηθαηώκαηα, ηέιε ραξηνζήκνπ, ηα έμνδα ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ηα έμνδα 

δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηεο ηπρόλ επαλαιεπηηθήο ζην 

ηύπν βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ, εηζπξάηηνληαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ. 

3. Πεξίιεςε ησλ όξσλ λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

πλδέζκνπ, θαζώο επίζεο θαη λα δεκνζηεπζεί δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε 

δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζε κηα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ 

Θεζζαινλίθεο. 

 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 24 

 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο   Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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