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Αριθµός Πρακτικού 49

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 23-10-2020

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

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

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

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

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

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

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

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε  σήµερα τηv  23η Οκτωβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα

9:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ.πρωτ.31675/19-10-2020 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.

      Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του

∆ήµου Κορινθίων.

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

εκλεγµένο  µε  την  αριθµ.  342/2019 απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

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

της µειοψηφίας «∆ύναµη 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 ∆ηµοτικού 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  Σπυρίδων,  3)Κόλλια  Κωνσταντίνα,4)Πούρος

Γεώργιος, 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος,  6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης  Νικόλαος.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Πλατής Σπυρίδων. 

       Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Πρόεδρος της κοινότητας Εξαµιλίων κ.Βλάσσης Αλέξανδρος.

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ   486  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Καθορισµός

όρων  διακήρυξης  δηµοπρασίας  για  την  αγορά  οικοπέδου-ακινήτου  εντός  οικισµού
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Κοινότητας  Εξαµιλίων  για  κατασκευή  ∆ηµοτικού  σχολείου» θέτει  υπ'όψιν  των  µελών  της

Οικονοµικής  Επιτροπής την  υπ'αριθµ.  26/220/2020  απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  περί

Επανάληψης δηµοπρασίας για την αγορά οικοπέδου-ακινήτου εντός οικισµού Κοινότητας Εξαµιλίων,

για κατασκευή ∆ηµοτικού Σχολείου.

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος λέει ότι σύµφωvα µε τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 72

του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του Ν.3463/2006, και αυτές τoυ Π.∆. 270/1981,  η Οικονοµική

Επιτροπή, θα πρέπει vα καθoρίσει τoυς όρoυς διακήρυξης διενέργειας δηµοπρασίας για τηv αvωτέρω

αγορά. 

    Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλoγική συζήτηση και έχovτας  υπ' όψιν την εισήγηση του

Προέδρου, την υπ'αριθµ. 26/220/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, τις διατάξεις  τoυ

άρθρoυ 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, του άρθρου 192 του Ν.3463/2006

όπως  ισχύει  και  αυτές  τoυ  Π.∆.270/81 όπως  ισχύει, καθώς  και  κάθε  άλλης  ισχύουσας  σχετικής

νοµοθετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Α.-  Καθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής, προφορικής, µειοδοτικής δηµοπρασίας για την

αγορά  οικοπέδου-ακινήτου  εντός  οικισµού  Κοινότητας  Εξαµιλίων  για  κατασκευή  ∆ηµοτικού

Σχολείου ως εξής:

Έχοντας υπ'όψιν:

α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81), όπως ισχύει,

β) τον Ν.2579/1998, όπως ισχύει,

γ) τον Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει,

δ) τον Ν.3852/2010, όπως ισχύει,

ε) τον Ν.4152/2013, όπως ισχύει

στ) την υπ'αριθµ.26/220/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί  “Αγοράς οικοπέδου – ακινήτου

εντός οικισµού ∆ηµοτικής Κοινότητας Εξαµιλίων για κατασκευή ∆ηµοτικού Σχολείου”

ζ)την  υπ'αριθµ.49/486/2020  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  καθορισµού  όρων

διακήρυξης  δηµοπρασίας για την Αγορά οικοπέδου – ακινήτου εντός οικισµού Κοινότητας Εξαµιλίων

για κατασκευή ∆ηµοτικού Σχολείου

∆ιακηρύσσει:

∆ηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική, για την  Αγορά οικοπέδου – ακινήτου εντός οικισµού

Κοινότητας  Εξαµιλίων  για  κατασκευή  ∆ηµοτικού  Σχολείου.  Ως  κριτήριο  κατακύρωσης  ορίζεται  η

οικονοµικότερη προσφορά (τιµή)  ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας προσφερόµενου ακινήτου  και

καλούµε τους  ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από

την δηµοσίευση της διακήρυξης, ήτοι   µέχρι και τις ......................, ηµέρα ............

Περιγραφή οικοπέδου - ακινήτου 

Το οικόπεδο – ακίνητο πρέπει :
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1. να βρίσκεται εντός του οικισµού ∆ηµοτικής Κοινότητας Εξαµιλίων. 

2. να έχει έκταση από δύο (2)  έως τεσσεράµισι  (4,5) στρέµµατα.

3. να βρίσκεται σε απόσταση  από πενήντα (50) έως διακόσια (200) µέτρα από το ήδη υπάρχον 

σε λειτουργία ∆ηµοτικό Σχολείο.

-Να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νοµή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε 

περίπτωση που ανήκει εξ' αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννοµή και 

συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες µε κοινή αίτηση   και να 

συνοδεύεται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραµµα, ή τα επιµέρους τοπογραφικά να αποτυπώνουν µε

σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των όµορων ακινήτων.

-Να είναι ελεύθερο νοµικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσηµειώσεις, κατασχέσεις κ.λ.π.)

και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει την νοµική κατάσταση ενός ακινήτου.

-Να είναι ενιαίο ή αν προκειται για όµορα ακίνητα του ίδιου ή διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να 

αποτελούν ενιαία έκταση από δύο (2)  έως τεσσεράµισι  (4,5) στρέµµατα.

-Να έχει πρόσωπο σε δηµοτική, αγροτική οδό επαρκούς πλάτους ώστε να είναι δυνατή σε αυτό η 

πρόσβαση αυτοκινήτων.

-Να είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. 

-Να µην υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/83 περί εισφοράς σε γη και χρήµα.

-Να µην είναι δασική έκταση και να µην υπάρχουν δέντρα που να προστατεύονται από την δασική

νοµοθεσία

Προτιµητέα θα είναι τα οικόπεδα µε κανονικό σχήµα, χωρίς έντονες κλίσεις, ελεύθερα κτισµάτων ή 

άλλων εγκαταστάσεων και µε επαρκή προσβασιµότητα.

Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας

Η δηµοπρασία διενεργείται σε δύο φάσεις:

Α. Οι  ενδιαφερόµενοι  οφείλουν,  εντός  20  ηµερών  από  την  δηµοσίευση  της  παρούσης,  να

υποβάλλουν  τις  προσφορές  τους  σε  σφραγισµένο  φάκελο,  ο  οποίος  συνοδεύεται  από  αίτηση

συµµετοχής στην δηµοπρασία (εκτός φακέλου), στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κορινθίων, υπ'όψιν

της Γραµµατείας Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να λάβει αριθµό πρωτοκόλλου. 

Η  Γραµµατεία  Οικονοµικής  Επιτροπής  θα  αποστείλει  τις  προσφορές  στην  αρµόδια Επιτροπή

ελέγχου  καταλληλότητας των  προσφεροµένων  ακινήτων,  η  οποία  µε  επιτόπια  έρευνα,  κρίνει

περί  της  καταλληλότητας  των  προσφεροµένων  ακινήτων  και  περί  του  αν  ταύτα  πληρούν  τους

όρους της παρούσας διακήρυξης. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ηµερών

από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς

στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη

Γραµµατεία  Οικονοµικής  Επιτροπής,  η  οποία  την  κοινοποιεί  σε  κάθε  έναν  που  εκδήλωσε

ενδιαφέρον.
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Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Στην συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της

δηµοπρασίας  από  την  αρµόδια  επιτροπή  του  ∆ήµου  Κορινθίων,  καλώντας,  µε  αποδεικτικό,  να

λάβουν  µέρος  σε  αυτήν  µόνο  εκείνοι,  των  οποίων  τα  ακίνητα  κρίθηκαν  κατάλληλα  κατά  την

διαδικασία της πρώτης φάσης.  Κατά την διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται Πρακτικό της

επιτροπής, το οποίο µετά την λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη. Αν κάποιος

µειοδοτεί  για  λογαριασµό  άλλου,  οφείλει  να  το  δηλώσει  στην  επιτροπή  πριν  την  έναρξη  της

δηµοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο.

∆ικαιολογητικά συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού, κατά την πρώτη φάση της

δηµοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι

έλαβε  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  τους  οποίους  αποδέχεται  πλήρως  και

ανεπιφυλάκτως.

- ∆ηµοτική ενηµερότητα από το ∆ήµο Κορινθίων.

- Φορολογική ενηµερότητα

- Ασφαλιστική ενηµερότητα.

- Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή ακινήτων για την πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή αυτού.

- Τεχνική  Έκθεση, στην  οποία  θα περιγράφονται λεπτοµερώς, η  επιφάνεια, η θέση  και τα

λοιπά  χαρακτηριστικά  του  ακινήτου  καθώς  και  τα  πλήρη  στοιχεία  του  ιδιοκτήτη  του

ακινήτου.

- Τοπογραφικό  διάγραµµα  οικοπέδου και  σε  αυτό,  Υπεύθυνη  δήλωση  Μηχανικού  του

Ν.651/1977 ότι  “Το  αγροτεµάχιο  υπό  στοιχεία  ...  εµβαδού  .. βρίσκεται   εντός  ορίων  του

οικισµού Εξαµιλίων (απ.Νοµ. .. )  και είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Το ακίνητο δεν υπάγεται

στις διατάξεις του Ν.1337/83 περί εισφοράς σε γη και χρήµα. Το ακίνητο δεν είναι δασική

έκταση και δεν υπάρχουν δέντρα που να προστατεύονται από την δασική νοµοθεσία”

- Υπεύθυνη  δήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι  κατά την σύνταξη του συµβολαίου θα

προσκοµιστούν  πιστοποιητικά  ότι  είναι  το  ακίνητο  είναι  ελεύθερο  κάθε  βάρους  γενικά,

χρέους, υποθήκης, προσηµείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής  ή αναγκαστικής, προικώου

και  κληρονοµικού  δικαίου,  δουλείας,  οποιασδήποτε  διεκδίκησης,  δικαιώµατος  τρίτου

(νοµικού  ή  πραγµατικού  ελαττώµατος),  εκνίκησης  τρίτου,  εισφορών  φόρων  και  τελών

δηµοσίων και δηµοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζηµίωσης από οποιαδήποτε

αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας µε όλα τα συµπαροµαρτούντα

δικαιώµατα των προσωπικών και πραγµατικών και των συναφών µε αυτά αγωγών.

Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών
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Οι  φάκελοι  δικαιολογητικών  συµµετοχής,  συνοδευόµενοι  από  αίτηση  συµµετοχής  στην

δηµοπρασία  (η  οποία  θα  βρίσκεται  εκτός  φακέλου),  θα  παραδοθούν  σφραγισµένοι, στο

Πρωτόκολλο  του  ∆ήµου  Κορινθίων  υπ'  όψιν  της  Γραµµατείας  Οικονοµικής  Επιτροπής  και  σε

αυτούς θα αναγράφεται ευκρινώς το όνοµα/επωνυµία του ενδιαφερόµενου-συµµετέχοντος, καθώς

και τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθµός πρωτοκόλλου).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:

α) Να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφο, µεσόστιχα, παρεµβολές,

κενά,  συγκοπές  και  συντµήσεις  που  µπορούν  να  θέσουν  σε  αµφιβολία  όρους,  τιµές  ή  την

ταυτότητα των συµµετεχόντων.

β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του συµµετέχοντος.

γ) Να είναι σαφή και πλήρη.

Οι ενδιαφερόµενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης

φάσης του διαγωνισµού, από την αρµόδια Επιτροπή καταλληλότητας, θα κληθούν εγγράφως, να

προσέλθουν για την συµµετοχή τους στη δηµοπρασία για την οικονοµική προσφορά ενώπιον της

Επιτροπής ∆ηµοπρασίας. 

Σε  αυτούς  που  θα  αποσταλούν  προσκλήσεις  θα  πρέπει  να  παρευρεθούν  αυτοπροσώπως,  ή

εφόσον πρόκειται  για εταιρεία, προκειµένου µεν για προσωπικές εταιρείες ο νόµιµος εκπρόσωπος

αυτών,  για  δε  κεφαλαιουχικές  εξουσιοδοτηµένο  άτοµο  µε  απόφαση  του  ∆.Σ.  της  Εταιρείας  την

οποία,  επί  ποινή  αποκλεισµού,  θα  προσκοµίσει  ενώπιον  της  Επιτροπής  διεξαγωγής  του

διαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.

Οι συµµετέχοντες θα δηλώνουν την οικονοµική προσφορά (τιµή) ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας

προσφερόµενου  ακινήτου,  προφορικά  κατά  σειρά  εκφωνήσεως  και  πάσα  προσφορά  είναι

δεσµευτική για τον εκάστοτε µειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον

πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο µειοδότη.

Οι προσφορές των µειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό της δηµοπρασίας κατά σειρά της ως

άνω εκφωνήσεως µε το ονοµατεπώνυµό τους.

Κατά  την  διενέργεια  της  δηµοπρασίας  συντάσσεται  πρακτικό  της  Επιτροπής  ∆ηµοπρασίας  το

οποίο µετά την λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται και από τον µειοδότη. Επί των πρακτικών της

δηµοπρασίας αποφασίζει το αρµόδιο όργανο.

Ο  τελευταίος  µειοδότης  δεν  αποκτά  δικαίωµα  προς  αποζηµίωση  από  την  µη  έγκριση  των

πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο, κατά νόµο όργανο.

Εκτίµηση αξίας ακινήτου   (   Αρθρο 7, Π.∆.270/1981  )

Για την αγορά από τον δήµο  ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους,  πριν την λήψη αποφάσεως του

αρµοδίου  επί  του  αποτελέσµατος  της  δηµοπρασίας  οργάνου,  ενεργείται  εκτίµηση  της  αξίας  του

ακινήτου  του  τελευταίου  µειοδότη,  από  την  αρµόδια  Επιτροπή  ελέγχου  καταλληλότητας  των

προσφεροµένων ακινήτων  και  σε περίπτωση  που  δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός της αξίας
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του συγκεκριµένου  ακινήτου, η αξία προσδιορίζεται κατά περιοχή  ή ζώνη. Η σχετική έκθεση της

ανωτέρω Επιτροπής υποβάλλεται στο αρµόδιο για την επικύρωση του αποτελέσµατος όργανο, ώστε

να αποτελέσει στοιχείο  της κρίσης αυτού.

Αν κατά την διαδικασία εκτίµησης της αξίας του ακινήτου του τελευταίου µειοδότη και σύµφωνα µε τις

τρέχουσες   αντικειµενικές  αξίες,  προκύψει  αξία  ακινήτου  άνω  του  ποσού  των  58.694,05 ευρώ,

(παρ.4,  Άρθρο  31,  Ν.2579/1998)   ζητείται  Εκτίµηση  της  αξίας  του  εν  λόγω  ακινήτου  από

Πιστοποιηµένο  Εκτιµητή  καταχωρηµένο  στο  σχετικό  Μητρώο  Πιστοποιηµένων  Εκτιµητών  του

Υπουργείου Οικονοµικών  (Ν.4152/2013) και η τεκµηριωµένη έκθεση αυτού αποτελεί ακολούθως,

στοιχείο της κρίσης του αρµοδίου για την επικύρωση της δηµοπρασίας οργάνου.

Συµβόλαιο

Ο τελευταίος  µειοδότης  υποχρεούται όπως εντός  δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση, που

ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή

εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή του

συµβολαίου.  

Λοιπές διατάξεις

Κάθε  προσφορά  είναι  υποχρεωτική  για  τον  µειοδότη,  η  υποχρέωση  δε  αυτή  µεταβαίνει

αλληλοδιαδόχως  από  τον  πρώτο  στους  ακολούθους  και  επιβαρύνει  οριστικά  τον  τελευταίο

µειοδότη. 

Ο τελευταίος  µειοδότης   δεν δικαιούται  καµία αποζηµίωση   από τον  ∆ήµο από  την µη έγκριση

πρακτικών της δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα. 

Ο  τελευταίος  µειοδότης  υποχρεούται  εντός  δέκα  (10)  ηµερών  από  την  πρόσκληση  για  την

υπογραφή του συµβολαίου να προσέλθει, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος. 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆. 270/1981, καθώς και στην ιστοσελίδα

του ∆ήµου.

Η  δηµοπρασία  επαναλαµβάνεται  οίκοθεν  από  το  ∆ήµαρχο  εάν  δεν  παρουσιάσθηκε  σε  αυτήν

µειοδότης.

Η  δηµοπρασία  επαναλαµβάνεται  κατόπιν  αποφάσεως  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  όταν  α)το

αποτέλεσµα  αυτής  δεν  εγκριθεί  από  τα  αρµόδια  όργανα  λόγω  ασύµφορου  του  επιτευχθέντος

αποτελέσµατος ή σφάλµατος περί τη διενέργεια της δηµοπρασίας, β) µετά την κατακύρωση της

δηµοπρασίας  ο  τελευταίος  µειοδότης  αρνείται  να  υπογράψει  τα  πρακτικά  ή  και  όταν  µετά  την

κοινοποίηση  στον  τελευταίο  µειοδότη  της  εγκριτικής  επί  του  αποτελέσµατος  της  δηµοπρασίας,

αποφάσεως της διοικητικής αρχής, δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για την σύνταξη και υπογραφή του

συµβολαίου.

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, που θα

αναφέρεται  στους  όρους  της  πρώτης  διακήρυξης  και  η  οποία  θα  δηµοσιευθεί  δέκα  (10)

τουλάχιστον ηµέρες πριν την εκπνοή της προθεσµίας κατάθεσης αιτήσεων - προσφορών.
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Για ό,τι δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν.3463/06

«Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», του Ν.3852/2010, και του Π.∆. 270/81 όπως ισχύουν σήµερα.

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Η  παρούσα  διακήρυξη  διατίθεται  από  την  Γραµµατεία  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  κατά  τις

εργάσιµες  ηµέρες  και  ώρες  στο  δηµοτικό  κατάστηµα,  οδός  Κολιάτσου  32,  2ος όροφος,  κ.κ.

Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία, τηλέφωνο: 27413 61021, 61099 και fax: 27413 61038. 

     Β.- Μετά τον καθορισµό των όρων της παρούσας, εκδίδεται λεπτοµερής διακήρυξη δηµοπρασίας

του  ∆ηµάρχου  Κορινθίων  περί  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  υποβολής  προσφορών  των

ενδιαφεροµένων, τον οποίο  και  εξoυσιoδoτεί για  τις  vόµιµες δηµoσιεύσεις.

    Η δαπάνη για την ανωτέρω αγορά θα καλυφθεί από την πίστωση δηµοτικού προϋπολογισµού

έτους  2020  µε  ΚΑ  15/7112.0001,  ποσού  180.564,00€ και  τίτλο  «Αγορά  οικοπέδου  στην  ∆.Κ.

Εξαµιλίων για κατασκευή ∆ηµοτικού Σχολείου »(Α.∆.Σ.12/82/2020, Α.Α.Υ.934/2020).

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 49/486/2020.-

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  10-11-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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