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Αλαιπηηθή Γηαθήξπμε εθκίζζσζεο  δεκνηηθνύ   αθηλήηνπ   ζηελ  Κνηλόηεηα Νέαο Πνηίδαηαο. 
 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΣΙΓΑ 

Έρνληαο ππ' όςε : 

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 196 

ηνπ Ν.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010  θαη ηνπ Π.Γ. 270/81(ΦΔΚ Α'77/30-3-81). 

2.Σελ  ππ' αξηζκ. 137/2021(ΑΓΑ:63ΣΧΧΚΣ-ΙΤΓ) Απόθαζε Γ.. γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήηνπ 

3.Σελ ππ' αξηζκ.483/2021(ΑΓΑ:ΦΔΠ3ΧΚΣ-1ΛΚ) Απόθαζε Ο.Δ. κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο 

δεκνπξαζίαο 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 
Γεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ ζηελ Κνηλόηεηα 

Νέαο Πνηίδαηαο ηνπ Γήκνπ Νέαο Πξνπνληίδαο, σο εμήο: 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Πεξηγξαθή-ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ. 
Σν εθκηζζνύκελν αθίλεην αθνξά θαηαζθεπέο πνπ ηαθηνπνηήζεθαλ ζην όλνκα ηνπ Γήκνπ Νέαο 

Πξνπνληίδαο θαη ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4178/2013, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ Κνηλόηεηα Νέαο 

Πνηίδαηαο ηνπ Γήκνπ Νέαο Πξνπνληίδαο εληόο ηκήκαηνο ηνπ 193ε θιεξνηεκαρίνπ,  κε ηελ επηθύιαμε ηπρόλ 

δηνξζώζεσλ ή δηαθνξώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηά από έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

πξόθεηηαη γηα έλα (1) μύιηλν θηόζθη εκβαδνύ 36,84ηκ (βάζεη ηεο ππ' αξίζκ. 3917136 δήισζεο έληαμεο ηνπ 

Ν.4178/2013 

Σν ελ ιόγσ αθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο ρξήζεηο γεο βάζεη ηνπ ππ' αξηζκ.1840/30-03-2018 

εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο. 

  

ΑΡΘΡΟ 2 

Σξόπνο δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο 
Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ελώπηνλ ηεο 

αξκόδηαο Δπηηξνπήο, ηελ Γεπηέξα 31 Μαίνπ 2021 θαη ώξα 09.00πκ (ώξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ). 

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ Δπηηξνπή ηεο Γεκνπξαζίαο 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη γηα ην ζθνπό απηό λόκηκν 

πιεξεμνύζην. 

Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθώλεζεο κεηά ηνπ 

νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή 

κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε. 

Η απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξόκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαθέξεηαη ηα 

πξαθηηθά. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Γηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο 



Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο  νξίδεηαη  γηα ηέζζεξα (4) έηε  

Αλαπξνζαξκνγή ηνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο δελ ζα γίλεη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ εηώλ. 

Σν κηζζσηηθό έηνο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Καηώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο 
Σν θαηώηαην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε 15,00 αλά η.κ. ην έηνο. Σν εκβαδόλ ηνπ πξνο εθκίζζσζε 

αθηλήηνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε 36,84 η.κ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο 
Σν κίζζσκα  ζα θαηαηίζεηαη σο εμήο: 

 Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ζα θαηαβιεζεί ην πξώην (1
ν
) κηζζσηηθό έηνο.  

 Σα επόκελα έηε ην κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ην πξώην (1
ν
) δεθαήκεξν θάζε κηζζσηηθνύ έηνπο.  

 Η θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ζα γίλεηαη απεπζείαο ζηελ Σακηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ν. 

Πξνπνληίδαο, ρσξίο νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε-όριεζε από ην Γήκν, γηαηί ν κηζζσηήο γλσξίδεη από 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία ηελ ππνρξέσζή ηνπ πξνο θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο, γηα όια ηα 

έηε πνπ ζα δηαξθέζεη ε κίζζσζε. 

Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηελ Σακηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ν. Πξνπνληίδαο, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε-όριεζε από ην Γήκν. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία έρνπλ όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα, εθόζνλ πιεξνύλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην  άξζξν 7 ηνπ παξόληνο 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Δγγπήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο  ζηελ Διιάδα Σξάπεδαο, γηα πνζό πνπ ζα  είλαη ίζν κε ην 

δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο, ήηνη 55,26 επξώ, ή  ιόγσ εγγπήζεσο 

γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ηδίνπ πνζνύ, ηα 

νπνία ζηνπο απνηπρόληεο επηζηξέθνληαη κεηά ην πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο, ζηνλ δε ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε κεηά ην ηέινο ηεο ζύκβαζεο θαη εθπιήξσζεο όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. Η αλσηέξσ 

εγγπεηηθή επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε κε πνζό ίζν πξνο ην 

αλώηεξν πνζνζηό επί ηνπ επηηεπρζέληα κηζζώκαηνο.  

 Αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ππνρξενύηαη ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ζηεο δεκνπξαζίαο θαη ην 

ζπκθσλεηηθό, θαζηζηάκελνο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο αιιειεγγύσο θαη εμ 

νινθιήξνπ ππεύζπλνο κεηά ηνπ κηζζσηνύ, παξαηηνύκελνο ησλ επεξγεηεκάησλ ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο. 

 Η κε ύπαξμε, εηο βάξνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξόζεζκσλ 

νθεηιώλ πξνο ηνλ Γήκν, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ 

θαηαβνιήο απηώλ, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

πιεηνδόηε θαη εγγπεηή. 

 Τπεύζπλε δήισζε ησλ ζπκκεηερόλησλ όηη έρνπλ ιάβεη γλώζε θαη απνδέρνληαη όινπο ηνπο όξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ύκβαζε 



Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη κέζα ζε δέθα κέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηόλ ηεο απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηε 

ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, δηαθνξεηηθά ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηνύ ηνπ 

θαη ελέρνληαη θαη νη δύν γηα ηε κηθξόηεξε δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ 

πξνεγνύκελε όκνηα. 

Η ζύκβαζε απηή ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο από ηα θαηά 

λόκν αξκόδηα όξγαλα.  

ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο θαηαγγείιεη ηελ κίζζσζε πξηλ ηελ ιήμε ηεο,  ζα εθαξκνζζεί  ην  άξζξν 17 

παξ.1 ηνπ Ν.3853/2010, ελώ  παξάιιεια  ζα επαλαιεθζεί εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ ε δεκνπξαζία 

γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ.    

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Δπζύλε Γήκνπ 
1. Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή, νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ 

κηζζώκαηνο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ απoρξώvηoο ιόγνπ.  

2. Ο Γήκνο κεηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο δελ έρεη θακία ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο ησλ δαπαλώλ είηε 

ηνπ θαηαζθεπαζηή είηε ηνπ πιεηνδόηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα 

όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε 

θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

       

ΑΡΘΡΟ 12 

Λήμε κίζζσζεο 
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζηνλ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε 
Τπεθκίζζσζε επηηξέπεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο κίζζσζεο. Ο 

ζρεηηθόο όξνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηε δηαθήξπμε θαη ζηε ζύκβαζε. ε πεξίπησζε 

ππεθκίζζσζεο, ν αξρηθόο κηζζσηήο εμαθνινπζεί  λα επζύλεηαη εηο νιόθιεξνλ έλαληη ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα 

κε ηνπο όξνπο ηεο θύξηαο ζύκβαζεο κίζζσζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ην Γήκαξρν, εάλ δελ παξνπζηαζζεί θαη' απηήλ θαλέλαο 

πιεηνδόηεο θαη ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθό πκβνύιην ή ηελ 

αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα 

ηεο δεκνπξαζίαο, ή δελ δηαπηζησζεί ε θεξεγγπόηεηα ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηνύ απηνύ. 

β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα 

ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο 

εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή 

απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα 

κεησζεί κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο 

όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο 

δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ. 

 



ΑΡΘΡΟ 15 

Λνηπνί όξνη 

Α. Ο Γήκνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο δελ έρεη θακία απνιύησο ππνρξέσζε λα θάλεη δαπάλεο 

επηζθεπώλ, πξνζζεθώλ ή βειηηώζεσλ, θάζε ηέηνηα δαπάλε βαξύλεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ κηζζσηή, ν 

νπνίνο θακία απνιύησο αμίσζε δελ κπνξεί λα έρεη ή λα πξνβάιιεη θαηά ηνπ Γήκνπ  γηα ηπρόλ ηέηνηεο 

δαπάλεο πνπ ζα θάλεη. Οη βειηηώζεηο πνπ ζα γίλνπλ επηηξέπνληαη κόλν εθόζνλ δελ κεηαβάιιεηαη ε 

αξρηηεθηνληθή εκθάληζε, ε παξαδνζηαθή όςε θαη ε ζηαηηθόηεηα ζηελ ηνηρνπνηία ή ζηνλ θέξνληα νξγαληζκό 

ηνπ κηζζίνπ. Κάζε ηέηνηα δαπάλε ηνπ κηζζσηή, πνπ αζθαιώο ζα βξίζθεηαη κέζα ζηα επηηξεπόκελα όξηα, 

παξακέλεη κεηά ηε ιύζε ηεο κίζζσζεο ζε όθεινο ηνπ κηζζίνπ, κε δηθαησκέλνπ ηνπ κηζζσηή λα αμηώζεη ηελ 

απνκάθξπλζε νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπήο, εθόζνλ ε απνκάθξπλζε απηή βιάπηεη ηελ νπζία ηνπ κηζζίνπ. 

Β. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί ην κίζζην κε επηκέιεηα, λα ην ζπληεξεί θαλνληθά, λα ην 

πξνζηαηεύεη από θάζε θαηαπάηεζε, λα δηαηεξεί πάληνηε θαζαξό ηόζν ην εζσηεξηθό απηνύ όζν θαη ηνλ 

πεξηβάιινληα ρώξν, ώζηε λα έρεη πάληνηε θαιαηζζεηηθή εκθάληζε θαη όςε.  

Γ. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπιεξώλεη εκπξόζεζκα όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ πεγάδνπλ 

από ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ. 

Γ. Ο κηζζσηήο  ππνρξενύηαη λα επηηξέπεη ζε αξκόδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ ή ζε πξόζσπν πνπ ζα ππνδείμεη 

ν Γήκνο λα επηζθέπηεηαη ηνπο εθκηζζσκέλνπο ρώξνπο, λα ειέγρεη θαη λα επηζεσξεί απηνύο. 

Δ. Σν κηζζσηή βαξύλεη ε δαπάλε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηνπ ύδαηνο, ην ηέινο θαζαξηόηεηαο θαη 

θσηηζκνύ,  ην ραξηόζεκν, νη δαπάλεο εθθελώζεσο ηνπ βόζξνπ θαη θάζε άιιν ηέινο πνπ βαξύλεη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ κηζζίνπ. 

Σ. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζα 

ηεξεζνύλ νη αλσηέξσ όξνη ή ρξεηαζηεί ην αθίλεην γηα δηθή ηνπ ρξήζε εηδνπνηώληαο έλα (1) κήλα λσξίηεξα 

ηνλ ελνηθηαζηή. 

Ε. Όινη νη όξνη ηνπ παξόληνο είλαη νπζηώδεηο, ηπρόλ δε κε ζπκκόξθσζε ζηνπο παξαπάλσ όξνπο απνηειεί 

ιόγν άκεζε θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο άλεπ απνδεκηώζεσο, νπόηε ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα απνδώζεη 

άκεζα ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα 

ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ 

θαηαζηήκαηνο,  ζε δύν  (2) εθεκεξίδεο  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ .   

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ην Σκήκα Δζόδσλ-Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ ζηε Γ/λζε: 

Μεγ. Αιεμάλδξνπ 26, 63200 – Ν. Μνπδαληά  θαη ζην ηειέθσλν 23733-50245  ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ώξεο. 
Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη ηε πξνεγνύκελε ηεο δεκνπξαζίαο κέξα. 
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