
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ορθή επανάληψη 

(1.ως προς το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς στο σημείο Α, 5) του αποφασιστικού της παρούσης, 2. Ως προς την ημερομηνία και αρ. 

πρωτ. πρόσκλησης της συνεδρίασης)  

Αριθμός Πρακτικού 39 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  4-8-2020 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 22073/31-7-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ 

της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και 

vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 

17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της 

μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 

εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής 

Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.  

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδωνας, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κων/να, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Ταγαράς Βασίλειος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΑΔΑ: 9Ψ9ΙΩΛ7-44Β



 

ΑΠΟΦΑΣΗ 338η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός 

όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας» θέτει υπόψη των μελών της 

Επιτροπής την υπ' αριθμ. 16/127/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί 

αναγκαιότητας εκποίησης καυσόξυλων, με την οποία εγκρίνει την εκποίηση καυσόξυλων 

αποτελούμενων από τους κορμούς και τις ρίζες των υλοτομημένων δένδρων με δημοπρασία, 

καθώς και την από 6-7-2020 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Κορινθίων περί εκποίησης ξυλείας που προέκυψε από υλοτόμηση δένδρων ελιάς, στα 

πλαίσια εργασιών διαμόρφωσης, που εκτελέστηκαν σε αγροτεμάχιο εκτιμώμενης έκτασης 3,5 

στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων στη θέση «Παλιόμυλος» της Τ.Κ. Περιγιαλίου της 

Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου και σε αγροτεμάχιο εκτιμώμενης έκτασης 13,5 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του 

Δήμου Κορινθίων στη θέση «Πασσά» της Τ.Κ. Περιγιαλίου της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου.  Επίσης, 

ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι, σύμφωνα με το από 3-8-2020 πρακτικό της επιτροπής 

εκτίμησης ακίνητων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Κορινθίων, η ποσότητα της ξυλείας που 

λήφθηκε από τα ως άνω αγροτεμάχια ανέρχεται σε περίπου 65,5 τόνους ξύλων από τους κορμούς 

των ελαιόδεντρων (191 δέντρα συνολικά) και περίπου 47,75 τόνους ξύλων από τις εναπομένουσες 

ανεπεξέργαστες ρίζες των ελαιόδεντρων (191 ρίζες συνολικά) (ποσότητα που προκύπτει από την 

εκτίμηση της επιτροπής ότι ο μέσος όρος βάρους εκάστης ρίζας είναι 250 κιλά), και το κατώτατο 

όριο τιμήματος της εν λόγω ξυλείας καθορίζεται σε 50,00€ ανά τόνο για τα ξύλα από τους κορμούς 

των ελαιόδεντρων και σε 20,00€ ανά τόνο για τα ξύλα από τις ρίζες των ελαιόδεντρων.  Τέλος, θέτει 

υπόψη των μελών της Επιτροπής σχέδιο διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεξαγωγή 

φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εν θέματι εκποίηση και εισηγείται στην 

Οικονομική Επιτροπή τον καθορισμό των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την εν θέματι 

εκποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων ότι ως παράταξη θα απέχουν της 

ψηφοφορίας για το θέμα, διότι δεν νομιμοποιούν μια κλοπή, γιατί θεωρεί πως για κλοπή πρόκειται.  

Αναφέρει πως δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, δεν λήφθηκαν οι απαιτούμενες 

αποφάσεις συλλογικών οργάνων. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως οι διαδικασίες είναι καθόλα νόμιμες και πως υπάρχει 

πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής εκτίμησης. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι θα απέχει της ψηφοφορίας για 

το θέμα. 

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

του Προέδρου, την αριθμ. 127/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την από 6-7-2020 εισήγηση 

της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, το από 3-8-2020 πρακτικό της αρμόδιας 

επιτροπής εκτίμησης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, του Π.Δ. 270/1981, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλης 
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ισχύουσας σχετικής νομοθετικής διάταξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(με αποχή από την ψηφοφορία των κ.κ. Πνευματικού Αλεξ., Ταγαρά Βασ. και Σταυρέλη Νικ.) 

 

  Α.- Καθορίζει τους όρους φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση 

ξυλείας-καυσόξυλων εκτιμώμενης ποσότητας 65,5 τόνων ξύλων από τους κορμούς των 

ελαιόδεντρων και περίπου 47,75 τόνων ξύλων από τις εναπομένουσες ανεπεξέργαστες ρίζες των 

ελαιόδεντρων, που προέκυψε από υλοτόμηση συνολικά 191 δένδρων ελιάς, και συγκεκριμένα από 

8 ελαιόδεντρα σε αγροτεμάχιο εκτιμώμενης έκτασης 3,5 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου 

Κορινθίων στη θέση «Παλιόμυλος» της Τ.Κ. Περιγιαλίου της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου και από 183 

ελαιόδεντρα σε αγροτεμάχιο εκτιμώμενης έκτασης 13,5 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου 

Κορινθίων στη θέση «Πασσά» της Τ.Κ. Περιγιαλίου της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, ως εξής: 

 

  Έχοντας υπόψη: 

α)το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄ 77/30-3-1981), όπως ισχύει 

β)τον Ν. 3852/2010, όπως ισχύει 

γ)τον Ν. 3463/2006, όπως ισχύει 

δ)τον Ν. 1080/80, όπως ισχύει 

ε)την αριθμ. 16/127/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί αναγκαιότητας 

εκποίησης καυσόξυλων 

στ)την αριθμ. 39/338/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης 

δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση ποσότητας ξυλείας-καυσόξυλων, 

που προέκυψε από υλοτόμηση δένδρων ελιάς σε αγροτεμάχια ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων, 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, σύμφωνα με τους κάτωθι όρους:  

1)Περιγραφή του κινητού 

  Διατίθεται προς εκποίηση ποσότητα καυσόξυλων, που προέρχεται από την υλοτόμηση συνολικά 

191 δένδρων ελιάς, και συγκεκριμένα από 8 ελαιόδεντρα σε αγροτεμάχιο εκτιμώμενης έκτασης 3,5 

στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων στη θέση «Παλιόμυλος» της Τ.Κ. Περιγιαλίου της 

Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου και από 183 ελαιόδεντρα σε αγροτεμάχιο εκτιμώμενης έκτασης 13,5 

στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων στη θέση «Πασσά» της Τ.Κ. Περιγιαλίου της Δ.Ε. 

Άσσου-Λεχαίου.  Η ποσότητα αυτή εκτιμάται σε περίπου 65,5 τόνους ξύλων από τους κορμούς 

των ελαιόδεντρων και περίπου 47,75 τόνους ξύλων από τις εναπομένουσες ανεπεξέργαστες ρίζες 

των ελαιόδεντρων. 

2)Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας 
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  Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα 

και ώρα που αναφέρεται παρακάτω.  Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της 

οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές.  Για τη 

συνέχιση της δημοπρασία και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η επιτροπή δημοπρασίας, η 

απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

  Με την έναρξη της δημοπρασίας ελέγχονται και μονογράφονται τα δικαιολογητικά των 

συμμετεχόντων.  Η επιτροπή αποδέχεται ή αποκλείει του συμμετέχοντες που δεν πληρούν τους 

όρους συμμετοχής.  Η απόφαση της επιτροπής της δημοπρασίας περί αποκλεισμού 

ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους από την διακήρυξη 

προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.  Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται 

σε απλό χαρτί. 

  Κανείς δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία πέραν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής.  Στη 

συνέχεια οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά 

του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.  Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η 

δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθως και επιβαρύνει 

οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

  Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της 

δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το 

σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο, στο οποίο θα καθορίζεται ρητά το περιεχόμενο της 

πληρεξουσιότητας, καθώς και το ύψος της ανώτερης δυνατής προσφοράς.  Σε κάθε άλλη 

περίπτωση θεωρείται ότι ο τρίτος συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό. 

3)Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία και δικαιολογητικά 

  Οι συμμετέχοντες, για να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία, πρέπει να υποβάλλουν τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1)Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

2)Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο. 

3)Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφεται α)ότι έλαβε γνώση των όρων 

διακήρυξης εκποίησης της ξυλείας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, β)ότι έλαβε 

προσωπική γνώση του χώρου και της κατάστασης της προς εκποίηση ξυλείας και την αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

4)Ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο συστάσεως 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 

τράπεζας, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον, ο οποίος ενεργεί για 

λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολόγων δημοσίου, τραπέζης ή οργανισμού κοινής ωφελείας, 

που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου 

πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, δηλαδή 423,00€. 

  Το ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί ατόκως στον τελευταίο πλειοδότη μετά την παραλαβή της 

εκποιούμενης ξυλείας και την πληρωμή του τιμήματος και μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι 
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της παρούσας, διαφορετικά ο Δήμος προχωρεί σε κατάπτωση της εγγύησης χωρίς άλλη 

διατύπωση.  Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το ποσό της εγγύησης να συμψηφιστεί με το 

μίσθωμα ή άλλες απαιτήσεις του μισθωτή έναντι του Δήμου Κορινθίων από οποιαδήποτε αιτία.  

Των υπολοίπων συμμετεχόντων στη δημοπρασία οι εγγυητικές θα επιστραφούν άμεσα. 

5)Να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας 

και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων του 

συμφωνητικού.  Το αξιόχρεο του εγγυητή κρίνεται από την επί αποδείξει ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη 

ακίνητης περιουσίας. 

Δικαιολογητικά εγγυητή: 

1)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

2)Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο. 

3)Πιστοποιητικό κατοχής ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9 ή πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου ή 

τίτλους ιδιοκτησίας). 

4)Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις ……. ημέρα ….. και ώρα …. (η ακριβής ημερομηνία θα οριστεί 

στη διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοπρασίας) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον 

της αρμόδιας επιτροπής, που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.  Σε περίπτωση που 

δεν προσέλθει κανείς ενδιαφερόμενος η δημοπρασία θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 

ίδια μέρα και ώρα. 

5)Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς 

  Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται α)το ποσό των 50,00€ ανά τόνο για τα ξύλα από 

τους κορμούς των ελαιόδεντρων (η συνολική ποσότητα υπολογίστηκε σε περίπου 65,5 τόνους 

ξύλων από τους κορμούς των ελαιόδεντρων) και β)το ποσό των 20,00€ ανά τόνο για τα ξύλα από 

τις ρίζες των ελαιόδεντρων (η συνολική ποσότητα υπολογίστηκε σε περίπου 47,75 τόνους ξύλων 

από τις εναπομένουσες ανεπεξέργαστες ρίζες των ελαιόδεντρων), σύμφωνα με το από 3-8-2020 

πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Κορινθίων, που 

ορίστηκε με την αριθμ. 472/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  Η τιμή προσφοράς πέραν 

αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ευρώ κάθε φορά. 

6)Εγγυητής 

  Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει 

τα πρακτικά της δημοπρασίας κι έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με 

αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύβασης. 

7)Δικαίωμα αποζημίωσης 

  Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των 

πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής, που έχει 

αντίστοιχη αρμοδιότητα.  

8)Υπογραφή συμφωνητικού και παραλαβή του κινητού 
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  Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης της διοικητικής αρχής περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να 

προσέλθει μαζί με την εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης.  Εάν δεν προσέλθει μέσα 

στην προθεσμία αυτή η σύμβαση θεωρείται ως οριστικώς καταρτισθείσα και η εγγύησή του 

καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.  Διενεργείται δε νέα 

δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται απέναντι στο Δήμο 

αλληλέγγυα, αδιαίρετα και εις ολόκληρο για την τυχόν διαφορά προς τα κάτω, η οποία ενδέχεται να 

προκύψει από τη νέα δημοπρασία. 

  Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να καταβάλει ολόκληρο 

το τίμημα στο ταμείο του Δήμου εντός διαστήματος τριών (3) ημερών και να παραλάβει την ξυλεία 

από το χώρο που βρίσκεται, σε συνεργασία με τον αρμόδιο υπάλληλο, με δικά του έξοδα και 

ευθύνη, βάσει του συμφωνητικού και με την σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής.  Μετά 

την παράδοση της ξυλείας επιστρέφεται η χρηματική εγγύηση μετά από διάστημα τριών (3) 

ημερών. 

9)Ευθύνη Δήμου 

  Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου πλειοδότη – αγοραστή για οποιαδήποτε εκνίκηση 

του πράγματος, υποχρεούμενου του Δήμου, σε περίπτωση εκνικήσεως, να επιστρέψει στον 

αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως, σε περίπτωση δε μερικής εκνίκησης, ανάλογο ποσό 

οριζόμενο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή στα 

δικαστήρια. 

10)Επανάληψη της δημοπρασίας 

  Η δημοπρασία θα επαναληφθεί οίκοθεν από το Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάσθηκε κανείς 

πλειοδότης, την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. 

  Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 

Α)το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την αρμόδια διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του 

επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, 

Β)μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται 

να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση εκποίησης.  Επίσης, όταν μετά την κοινοποίηση στον 

τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν 

προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

  Στην περίπτωση (Β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 

εγγυητή αυτού, με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

  Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων 

αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξη και δημοσιευόμενης πέντε (5) τουλάχιστον 

ημέρες προς τη ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρθηκαν. 

  Τέλος, ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των 

πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 
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Δημοσίευση Διακήρυξης 

  Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου Κορινθίων τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 

πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.  Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

  Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και αντίγραφο της διακήρυξης παρέχονται από το 

γραφείο της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος 

όροφος, τηλ. 27413 61021 & 61099, κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη & Κότσαλου Βενετία) κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 

  Β.- Μετά τον καθορισμό των όρων της παρούσας εκδίδεται λεπτομερής διακήρυξη του  Δημάρχου 

Κορινθίων περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών των ενδιαφερομένων, τον οποίο 

και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις. 

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/338/2020 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 10-8-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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