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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΟΙΚΙΑΗ ΥΩΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ
ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΜΤΣΡΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΑΡΣΗ
Έρνληαο ππόςηλ:
1. Σν ΠΓ 270/81 «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ
δηελεξγείαο δεκνπξαζηώλ δη΄’ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη
θνηλνηήησλ».
2. Σoλ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Γηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ην
άξζξν 194 ηνπ ΓΚΚ (Ν3463/06), ην Ν4555/2018 θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
3. Σελ ππ’αξηζκ. 168/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
πάξηεο.
4. Σελ ππ’αξηζκ.
96/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
πάξηεο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο Γηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο.
5. Σελ αξ. Α574/20.05.2019 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.

ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ ΟΣΙ:
Δθηίζεηαη ζε δεκνπξαζία ε κίζζσζε από ην Γήκν πάξηεο ρώξσλ γηα ηε
δηεμαγσγή εκπνξνπαλήγπξεο Μπζηξά κε ηνπο εμήο όξνπο:
Άπθπο 1ο
Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή, γηα ηελ κίζζσζε
ρώξσλ γηα δηεμαγσγή εκπνξνπαλήγπξεο Μπζηξά.
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζε ηόπν, εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζηεί από ηνλ
Γήκαξρν, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ, κεηά ηελ ζύληαμε ηεο έθζεζεο
θαηαιιειόηεηαο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή.

Άπθπο 2ο
Οη πξνο ελνηθίαζε ρώξνη ελόο ή πεξηζζόηεξσλ ηδηνθηεηώλ ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα
Μπζηξά ζα πξέπεη:
Να γεηηληάδνπλ κε ην δεκνηηθό ρώξν ηνπ γεπέδνπ (ρώξνο Μπεδεζηελίνπ),
έκπξνζζελ απηνύ θαη θαηά κήθνο ηεο δεκνηηθήο νδνύ κέρξη ηελ Δ.Ο.πάξηεοΜπζηξά

θαη

θαηά

κήθνο

ηεο

Δ.Ο.Μπζηξά

–

πάξηεο

από

ην

Μνπζείν

Φσηνγξαθηθώλ κεραλώλ έσο ην θάκπηλγθ Καζηάλε θαη πιεζίνλ Ι.Ν.Αγίνπ Ισάλλε
Πξνδξόκνπ.
Ο ρώξνο/ξνη ελνηθίαζεο (ζπλνιηθά)λα είλαη από ηνπιάρηζηνλ 8 ζηξ. κε ην αλώηαην
ηα 30 ζηξέκκαηα.

Άπθπο 3ο
Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζε δύν θάζεηο σο εμήο:
Α. Γιακήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ
Οη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο θαηαηίζεληαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ ζε
ζθξαγηζκέλν

θάθειν

ν

νπνίνο

ζπλνδεύεηαη

από

αίηεζε

ζπκκεηνρήο

ζηε

δεκνπξαζία, ππόςε ηνπ Σκήκαηνο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Απαζρόιεζεο εληόο
πξνζεζκίαο

είθνζη

εκεξώλ

από

ηελ

ηειεπηαία

δεκνζίεπζε

εθδήισζεο

ελδηαθέξνληνο.
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, θαηά ηελ
πξώηε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, θπξίσο θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη:
1. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα δειώλεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα, ε απνδνρή
πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο.
2. Σίηινη ηδηνθηεζίαο ή απιά αληίγξαθα απηώλ (ζπκβόιαην ή Δ9 ή κηζζσηήξηα
θ.ιπ.)
3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΔΦΚΑ (ΙΚΑ ΚΑΙ
ΟΑΔΔ), Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ Γήκνπ πάξηεο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΔΔ ζα ππνβάιιεη
ππεύζπλε δήισζε πεξί κε ππνρξέσζεο αζθάιηζεο.
4. Φάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
α)Σερληθή έθζεζε ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο, ε επηθάλεηα, ε
ζέζε θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρώξνπ πνπ πξνζθέξεηαη
β)Τπεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία
λα δειώλεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ην δηθαίσκα γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ
αθηλήηνπ θαη όηη πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο.

γ)Σνπνγξαθηθό

δηάγξακκα

ηνπ

ππό

κίζζσζε

ρώξνπ

ή

δηάγξακκα

εληνπηζκνύ αθηλήηνπ ηεο google ή ηπρόλ ππάξρνλ ΚΑΔΚ .
θαη ζηε ζπλέρεηα ε αξκόδηα δεκνηηθή ππεξεζία ηηο απνζηέιιεη ζηελ επηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 270/81, ε νπνία κε επηηόπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο
θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ρώξσλ, πεξί ηνπ αλ ηαύηα πιεξνύλ ηνπο
όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη θαζνξίδεη ην αλώηαην ύςνο ησλ κηζζσκάησλ
ησλ θαηάιιεισλ ρώξσλ. Η επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, εληόο δέθα (10)
εκεξώλ από ηεο ιήςεσο ησλ πξνζθνξώλ. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ ελόο ρώξνπ
αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ έθζεζε. Η έθζεζε εθηίκεζεο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο
ελδηαθέξνληνο απνζηέιινληαη ζην δήκν, ν νπνίνο ηελ θνηλνπνηεί ζε θάζε έλαλ πνπ
εθδήισζε ελδηαθέξνλ.
Β. Γιενέπγεια δημοππαζίαρ
ηε ζπλέρεηα ν δήκαξρνο νξίδεη εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο,
θαιώληαο κε απνδεηθηηθό, λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηήλ κόλν εθείλνη ησλ νπνίσλ νη
ρώξνη θξίζεθαλ θαηάιιεινη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θάζεο (άξζξν 5, παξ.4
Π.Γ.270/1981). Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπσο ή
αληηπξόζσπνη απηώλ κε ηα αλάινγα έγγξαθα εμνπζηνδόηεζεο, ηα νπνία ζα
πξνζθνκίζνπλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ. ε απηή ηε θάζε δίλνληαη
νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξνθνξηθά, θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά εθθσλήζεσο. Καηά
ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο
δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη από ηνλ κεηνδόηε/κεηνδόηεο θαη ηνλ εγγπεηή/εγγπεηέο.

Άπθπο 4ο
Οπδείο γίλεηαη δεθηόο ζηελ δεύηεξε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, αλ δελ πξνζαγάγεη γηα
ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ, εγγπεηηθή επηζηνιή (γξακκάηην
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο
ηξάπεδαο), πνζνύ ίζνπ πξνο ην 10% ηνπ πξνζθεξόκελνπ κηζζώκαηνο, γηα όιν ην
ρξνληθό δηάζηεκα κίζζσζεο πνπ νξίδεηαη από ηελ παξνύζα .
Η

εγγύεζε

ζπκκεηνρήο

ζηε

δεκνπξαζία

επηζηξέθεηαη

α)

ζηνλ

ηειεπηαίν

κεηνδόηε/ηεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη β) ζηνπο ππόινηπνπο
κεηέρνληεο, κεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο.

Άπθπο 5ο
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο/κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή,
ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη
αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
όξσλ ηεο ζύκβαζεο.
Γηαθνξεηηθά θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη νθείιεη λα απνδεκηώζεη ηνλ Γήκν, ζύκθσλα
κε ηα άξζξα 197, 198 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα.

Άπθπο 6ο
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο/κεηνδόηεο 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, ή από ηελ θαζπζηέξεζε
ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ πνπ ζα πξνέξρεηαη από θάπνην λνκηθό ή θάπνην
πξαγκαηηθό θώιπκα ή από νπνηνδήπνηε ιόγν πνπ επηθέξεη ηελ κε δπλαηόηεηα
πινπνίεζεο ηνπ ζθνπνύ κίζζσζεο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν
από ην Γήκν θαη κε απνηέιεζκα ηε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζύκβαζεο από ηελ πιεπξά
ηνπ Γήκνπ.

Άπθπο 7ο
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο/κεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ
θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο
δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ
δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη
επζύλνληαη γηα ην κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από
απηό ηεο πξνεγνύκελεο.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη
όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.
Η ζύκβαζε ζπληάζζεηαη ζε ηξία (3) πξσηόηππα αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ
παξαιακβάλνπλ από έλα ν θάζε ζπκβαιιόκελνο, έλα ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ θαη έλα ε αξκόδηα Γ.Ο.Τ.

Άπθπο 8ο
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αξρίδεη από ηελ 1
Απγνύζηνπ θαη ιήγεη ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2019.
Ο/Οη κεηνδόηεο/-ηεο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην κίζζην από 1 ηελ Απγνύζηνπ.
ε πεξίπησζε παξέιεπζεο απξάθηνπ ηεο εκεξνκελίαο απηήο, ζεσξείηαη έθπησηνο
κε θαηαινγηζκό ησλ πξνβιεπόκελσλ από ην Νόκν θπξώζεσλ.

Άπθπο 9ο
Σν κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί εθάπαμ ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ην αξγόηεξν έσο
ηηο 15 επηεκβξίνπ.

Άπθπο 10ο
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα
όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό
απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε.

Άπθπο 11ο
Ο Γήκνο ππνρξενύηαη κε ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ηνπο ρώξνπο
ζηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία ην παξέιαβε.

Άπθπο 12ο
Σν κίζζσκα ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο.

Άπθπο 13ο
Σν πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο θαηαθπξώλεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
(άξζξν 5 παξ. 8 ΠΓ 270/81 θαη 72 παξ. 1ε Ν. 2852/2010). Η Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, πξηλ από ηελ επηθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο, ιακβάλεη
ππόςε ηεο ηελ κηζζσηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, όπσο απηή πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ
έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Καηαιιειόηεηαο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία πνπ
έιαβε ππόςε ηεο.

Άπθπο 14ο
Η

δεκνπξαζία

επαλαιακβάλεηαη

νίθνζελ

από

ηνλ

δήκαξρν

εάλ

δελ

παξνπζηάζζεθε θαη’ απηήλ κεηνδόηεο/κεηνδόηεο.
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ
όηαλ:
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό
ζπκβνύιην ή ηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο
απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο/κεηνδόηεο θαη
ν εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο
επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε 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
κεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ’
νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.

Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ
δεκάξρνπ

αλαθεξνκέλεο

ζηνπο

όξνπο

ηεο

πξώηεο

δηαθήξπμεο

θαη

δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο
ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ.
Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία
πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία.

Άπθπο 15ο
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζπγθξνηεί
επηηξνπή από ηνπο ππαιιήινπο:
1. Βξύληνο Ισάλλεο , σο Πξόεδξνο
2. Φπκνγεξάθνο Λπθνύξγνο , σο κέινο
3. Βάγηα Σαζία , σο κέινο θαη γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο
Με αλαπιεξσκαηηθνύο (ν πξώηνο αλαπιεξσκαηηθόο αλαπιεξώλεη ηνλ πξώην
πνπ ζα ιείςεη από ηα ηαθηηθά κέιε θ νύησ θαζ’εμήο ) :
1. Παλαγάθνο Νηθόιανο
2. κπξληόο Γεώξγηνο
3. Σζίληνιαο Θεόδσξνο

Άπθπο 16ο
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο, βαξύλνπλ ηνλ κεηνδόηε ή ηνπο
κεηνδόηεο.

Άπθπο 17ο
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπηεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο
πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο, ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηεο έδξαο πνπ είλαη ην
δεκνζηόηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Σνπηθήο
Κνηλόηεηαο Μπζηξά, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ πάξηεο θαη ζην ΚΗΜΓΗ .
Η Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζηηο εθεκεξίδεο «ΛΑΚΧΝΙΚΟ ΣΤΠΟ»
θαη ζηε Γεληθή ησλ Γεκνπξαζηώλ, ζύκθσλα κε ηελ αξ.168/17-04-2019 απόθαζε
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Δπίζεο ε πεξίιεςε δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ πάξηεο θαη ζην πξόγξακκα δηαύγεηα.

Άπθπο 18ο

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο από ηε
Γ/λζε

Πξνγξακκαηηζκνύ

θαη

Αλάπηπμεο

–

Σκήκα

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

θαη

Απαζρόιεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηε Μαγνύια.
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Σκήκα Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
θαη Απαζρόιεζεο ηνπ Γήκνπ πάξηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία πνπ βξίζθεηαη
ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαγνύιαο, ηηο εκέξεο Γεπηέξα - Παξαζθεπή θαη ώξεο
08.00-14.00.

Σειέθσλν

2731361125

θαη

2731361126,

2731361102

2731361135.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
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