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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΩΘΕΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΧΙΔΑΜΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
1)
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Έχοντας υπόψιν:
Το άρθρο 76 του ν.4257/14
Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
Το άρθρο 192 του N.3463/2006
Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
Το άρθρο 13 του Ν.4242/2014
Την υπ’ αριθμόν 692/21-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Την με αρ.9/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση του κενωθέντος περιπτέρου
στην οδό Αρχιδάμου και Λυκούργου.
Άρθρο 1Ο Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα
ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν
της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά
του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε
πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους
ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της
δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς
τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να
συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως
προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας
συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας
της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από
αυτούς είναι αγράμματος υπογράφει αντ’ αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου
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ή δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί
η Επιτροπή διενέργεια της δημοπρασίας κατά τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της
δημοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωνε άγνοια γραμμάτων.
Άρθρο 2ο – Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
του Δήμου Σπάρτης που βρίσκονται στη Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο
18) την 23-02-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 11:00.
Άρθρο 3Ο – Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και
συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων, με την προϋπόθεση να προσκομίσουν όλα τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης.
Άρθρο 4ο – Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου το οποίο να είναι σε ισχύ
3.Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον
του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή
άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία.
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα
αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφυλάκτως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του προς μίσθωση χώρου και
των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν.
5.Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
6.Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας των ιδίων (ΟΑΕΕ) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη
υποχρέωσης ασφάλισης.
7.Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής του ιδίου ή βεβαίωση διακανονισμού αυτής που να
ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
8.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10)
του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης (άρθρο 11).
9.Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, εφόσον ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει στη
δημοπρασία με εκπρόσωπο.
10.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία
θα αναφέρεται ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμό δημοσίου.
Όταν στη πρόσκληση συμμετέχει εταιρεία
Ι)Στο όνομα της εταιρείας θα εκδίδονται τα με αριθμούς 3,4,5,6,7,8,9, δικαιολογητικά.
ΙΙ.Στο όνομα των εταίρων προκειμένου περί Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε, στο όνομα των
διαχειριστών περί Ι.Κ.Ε., στο όνομα του μονοπρόσωπου εταίρου Ι.Κ.Ε., καθώς και στο όνομα
των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Α.Ε. εφόσον είναι και μέτοχοι με ποσοστό
τουλάχιστον 3% στο μετοχικό κεφάλαιο, θα εκδίδονται τα με αριθμούς 1,2,4,6 και 7
δικαιολογητικά.
ΙΙΙ.Στο όνομα ενός εκ των ομορρύθμων εταίρων ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης
προκειμένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε. και στο όνομα των νομίμων εκπροσώπων περί Ε.Π.Ε, Ι.ΚΕ. ή
Α.Ε. θα εκδίδονται τα με αριθμούς 4 και 10 δικαιολογητικά.
ΙV)Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις
τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι μεν Α.Ε. πιστοποιητικό του Γ.ΕΜ.Η. περί του καταστατικού
και των τυχών τροποποιήσεων του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές
(Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η που θα αναφέρεται η σύσταση και οι
τροποποιήσεις και
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V)Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) Απόφαση του Δ.Σ. της για συμμετοχή
στον παρόντα διαγωνισμό και του προσώπου που εξουσιοδοτείται με την απόφαση αυτή να
συμμετέχει.
Τα συμμετέχοντα από κοινού φυσικά ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και σε
ολόκληρο.
Η έλλειψη ενός ή περισσότερων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον
ενδιαφερόμενο από την διαδικασία της συμμετοχής. Την ευθύνη για την συγκέντρωση και
την εκπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο
ενδιαφερόμενος.
Επίσης, αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής
Α)όσοι έχουν καταδικαστεί:
α)για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία,
νομιμοποίηση, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
β)για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών
γ)για παραβίαση της περί συναλλάγματος νομοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει
για όλους τους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλα τα μέση του Δ.Σ. για Α.Ε.
δ)για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας και
Β) όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεμεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε
πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδιδκασία
και
Γ) όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο.
Άρθρο 5ο – Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος λαμβάνεται υπόψη
κάθε στοιχείο προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά
δεδομένα, η εμπορικότητα των οδών και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του
περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας.
Κατώτατο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ανά μήνα ορίζεται το ποσό των 300,00€.
Άρθρο 6ο – Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και την σύμβαση και θα είναι αλληλεγγύως
υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων σύμβασης.
Άρθρο 7ο – 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.
Άρθρο 8ο – Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον
εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα
εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται
για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της
προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι
καταρτίστηκε οριστικά.
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Άρθρο 9ο – Διάρκεια Εκμίσθωσης – Αναπροσαρμογή μισθώματος
Ο χρόνος παραχώρησης θα είναι δέκα (10) έτη.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την επομένη υπογραφής της σύμβασης.
Το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό τον πρώτο χρόνο της μίσθωσης. Μετά από αυτήν την
ημερομηνία θα αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό ετησίως επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου,
μέχρι τη λήξη της μίσθωσης κατά ποσοστό του συνόλου της μεταβολής του δείκτη τιμών
καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδος. Σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής του δείκτη τιμών το μίσθωμα θα παραμένει
σταθερό.
Άρθρο 10ο – Προθεσμία Καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα είναι μηνιαίο και θα καταβάλλεται τις πρώτες πέντε (5) ημέρες του επόμενου
μήνα στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης με απόδειξη είσπραξης.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των μισθωμάτων από τον μισθωτή μέχρι 3 μήνες,
αυτός θα κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς δικαστική διαδικασία και χρήση της εγγυητικής.
Μείωση του μισθώματος λόγω ζημιών του μισθωτή ή καθορισμού χαμηλών διατιμήσεων ή μη
επαρκούς κίνησης ή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν επιτρέπεται.
Άρθρο 11ο – Εγγύηση συμμετοχής
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη
δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο
συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή
ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί
παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου
ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή
Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα
δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης,
υπολογιζομένου προκειμένου μεν περί χρόνου μικρότερου του έτους για ολόκληρο το χρόνο
της μισθώσεως, προκειμένου δε περί χρόνου, μεγαλύτερου του έτους, ενός έτους
τουλάχιστον.
Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη με
άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την
εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών
καταβολής του μισθώματος.
Το ποσό καθορίζεται σε 360,00€.
Άρθρο 12Ο – Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του
οικείου δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που
αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης
επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε
κάθε περίπτωση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία
γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχόμενης
άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το δήμο. Ο καθορισμός του
ύψους της ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο που έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής της
δημοπρασίας και αναφέρεται διακριτά στη σχετική διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης
ορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και
επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του.
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Για τη θέση του περιπτέρου στην οδό Αρχιδάμου και Λυκούργου καθορίζεται το ποσό των
150,00 €.
Άρθρο 13Ο – Υποχρεώσεις Μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ
αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας
αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Τα τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισμού, τηλεφωνικά τέλη κ.λ.π. καθώς και κάθε είδους
φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη θα βαρύνουν τον
μισθωτή. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε δημόσιας ή άλλης Αρχής,
Ασφαλιστικό Οργανισμό ή οποιονδήποτε άλλο φορέα ή υπηρεσία που συνδέεται με τη χρήση
του μισθίου κατά τη λειτουργία αυτού αλλά και τυχόν τεχνικών επισκευών.
Άρθρο 14ο – Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 της υποπαραγράφου ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου
του Ν.4093/2012, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η εκμίσθωση του δικαιώματος
εκμετάλλευσης σε τρίτους, μόνον για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του
δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών
διατάξεων.
Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν
αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 134 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 15ο – Ευθύνη Δήμου
Ο Δήμoς δεv ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε υποχρεούται σε
επιστροφή ή μείωση τoυ μισθώματoς ούτε στη λύση της μισθώσεως.
Άρθρο 16ο – Επανάληψη Δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ'
αυτήν πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο
ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή
σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης 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, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου
κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου
αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε
σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
προηγούμενη δημοπρασία.
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Άρθρο 17ο – Δημοσίευση Διακήρυξης
Η Διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν
τη διενέργεια δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο περίπτερο.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου και στο πρόγραμμα
διαύγεια.
Τα έξοδα δημοσιεύσεως και τα λοιπά έξοδα του μισθωτηρίου συμβολαίου βαρύνουν
μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης.
Άρθρο 18ο – Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών
Για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και την αξιολόγηση των προσφορών συγκροτεί
επιτροπή από τους υπαλλήλους :
1. Βρύνιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος
2. Παναγάκος Νικόλαος, ως μέλος
3. Ψυμογεράκος Λυκούργος, ως μέλος & γραμματέας επιτροπής
με αναπληρωματικούς :
1. Αργείτης Ηλίας
2. Δρίβα Αναστασία
3. Αλέξη Κανέλλα
Άρθρο 19ο - Πληροφορίες
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της Διεύθυνσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07.00 έως 15.00
Διεύθυνση: Μαγούλα, και στα τηλ. 27313 – 61125 ή 61126.

Ο υπάλληλος

Ημερομηνία:
Λυκούργος Ψυμογεράκος

Με εντολή Δημάρχου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών
Δραστηριοτήτων

Με εντολή Δημάρχου
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Τοπικής Οικονομική Ανάπτυξης

Ημερομηνία:
Ιωάννης Βρύνιος

Ημερομηνία:
Βιργινία Κοντογεωργάκου

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Βαλιώτης
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