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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 13/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή (20η) Μαΐου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, ύστερα από την 8730/16-05-2014πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το 

άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής, όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά και την υπ’ αριθ. 171/2014 

απόφαση ∆.Σ., ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. 

Σαράντη Μαρία, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5.  Θωµάς Καπλάνης, 6. Παπανικολάου Ευτυχία, 7. 

Ελευθέριος Σταµούδης, τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς  

 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο  Καθορισµός των όρων της δηµοπρασίας για την 

εκµίσθωση των χώρων µεταβίβασης του 

δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε 

τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης 

 

Αριθµός Απόφασης: 138 

      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι Με την υπ’ 

αριθµόν 82/31.03.2014 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αποφασίστηκε η µεταβίβαση 
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του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους, µε αντάλλαγµα, µε σύναψη 

µισθωτικής σχέσης, έπειτα από διαγωνισµό. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ΚΥΑ ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014 (ΦΕΚ 

328/13.02.2014 τεύχος Β’): «Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων της παρούσας, 

για τη µεταβίβαση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης από τους Ο.Τ.Α. Α' βαθµού σε τρίτους 

κατόπιν δηµοπρασίας, εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία περί εκµίσθωσης ακινήτων των 

δήµων». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 192 παρ.1 του ∆ΚΚ η εκµίσθωση των ακινήτων γίνεται µε 

δηµοπρασία. Αρµόδιο όργανο για τη διενέργεια της δηµοπρασίας και για τον καθορισµό 

των όρων της, είναι η οικονοµική επιτροπή. (άρθρο 1 Π∆ 270/81 και 72 παρ.1 

Ν.3852/2010) 

 

Καλείται η οικονοµική επιτροπή να καθορίσει τους όρους της πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 

 

Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

2) το άρθρο 192 του ∆ΚΚ 

3) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 

4) την υπ’ αριθµόν 82/31.03.2014 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 

5) την ΚΥΑ ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β’) 

6) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δηµοπρασίας οι οποίοι είναι οι εξής:  

 

1) Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς 

τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος 

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, µε 

σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 2971/01 και 
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την ΚΥΑ ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β’), ορίζονται ως 

εξής: 

 

Τοποθέτηση οµπρελών, καθισµάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Καλυβών 

«Μολυβόπυργος» 

105 τ.µ Περιοχή «Μολυβόπυργου» 

Τοποθέτηση οµπρελών, καθισµάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Καλυβών 

60 τ.µ. Περιοχή ανάµεσα στο 

κατάστηµα του κ. Κανετίδη  

και στην οικοδοµή του κ. 

Παυλίδη. 

Τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλωστρών, 

καθισµάτων στην παραλία Καλυβών περιοχή 

“Ανεµόµυλος” 

100 τ.µ. Περιοχή “Ανεµόµυλου” 

Τοποθέτηση οµπρελών, καθισµάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Καλυβών 

200 τ.µ. Περιοχή ανάµεσα στο παλιό  

KUDA HURA και στον  

Τάσιο Αργύριο 

Τοποθέτηση οµπρελών, καθισµάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Γερακινής 

150 τ.µ Μεταξύ Σκάλα φόρτωσης και 

Τελωνείου Γερακινής. 

Τοποθέτηση οµπρελών, καθισµάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Γερακινής 

έµπροσθεν ξενοδοχείου ΣΟΝΙΑ 

100 τ.µ Μπροστά από το ξενοδοχείο 

«ΣΟΝΙΑ» 

Τοποθέτηση οµπρελών, καθισµάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Τρίκορφου 

Γερακινής  

200 τ.µ. ∆ίπλα στο Stafford Karl- 

Anthony 

Τοποθέτηση οµπρελών, καθισµάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Τρίκορφου 

Γερακινής 

50 τ.µ. ∆ίπλα στο Stafford Karl- 

Anthony 

Τοποθέτηση οµπρελών, καθισµάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Τρίκορφου 

Γερακινής 

100τ.µ. Στο Καλόγερο Λάκο 
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Τοποθέτηση οµπρελών, καθισµάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Γερακινής 

100 τ.µ 

 

 

 

Ανάµεσα στο συγκρότηµα 

∆ούρου και στο ξενοδοχείο 

Γερακίνα 

 

 

Τοποθέτηση οµπρελών, καθισµάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Μεταµόρφωσης 

θέση Μπάρα 

200 τ.µ. Έµπροσθεν του ξενοδοχείου 

Τσεσµελή Αλέξανδρου 

 

Τοποθέτηση οµπρελών, καθισµάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Μεταµόρφωσης  

60 τ.µ. Έµπροσθεν του ξενοδοχείου 

Golden Beach αριστερά  της 

προβλήτας 

 

Τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλωστρών και 

θαλασσίων σπόρ στην παραλία Ψακουδίων  

100 τ.µ. Ανατολικά του ∆ηµοτικού 

αναψυκτηρίου Ψακουδίων 

 

Τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλωστρών και 

θαλασσίων σπόρ πλην τζετ σκι στην παραλία 

Ψακουδίων  

100 τ.µ. Αριστερά του ξενοδοχείου 

Φιλίππειον  

 

Τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλωστρών  στην 

παραλία Ψακουδίων  

120 τ.µ. Έµπροσθεν του 

καταστήµατος “PUENTE” 

 

Τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλωστρών  στην 

παραλία Βατοπεδίου   

100 τ.µ. Παραλία Βατοπεδίου θέση 

Αλατόµπαρα δεξιά 

 

Τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλωστρών  στην 

παραλία Βατοπεδίου   

100 τ.µ. Παραλία Βατοπεδίου θέση 

Αλατόµπαρα αριστερά 

 

Τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλωστρών  στην 

παραλία Ψακουδίων θέση Καλογήρου Λάκος  

100 τ.µ. Παραλία Ψακουδίων θέση 

Καλογήρου Λάκος αριστερά 

 

Τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλωστρών  στην 

παραλία Ψακουδίων θέση Καλογήρου Λάκος  

100 τ.µ. Παραλία Ψακουδίων θέση 

Καλογήρου Λάκος δεξιά 
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2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας 

 

Η δηµοπρασία είναι 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 αύτη 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.  

 

3) Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 17/06/2014, ώρα 11.00 στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Πολυγύρου. 

 

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των δέκα (10 €), ανά τετραγωνικό µέτρο και αφορά 

το τρέχον έτος..  

 

5) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 
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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.  

Σε περίπτωση µη τελικής συνυπογραφής του µισθωτηρίου συµβολαίου από τον Προϊστάµενο της 

Κτηµατικής Υπηρεσίας, λόγω µη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή µη 

συναποστολής µαζί µε τα 4 αντίγραφα της µισθωτικής σύµβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου 

είσπραξης, το µισθωτήριο συµβόλαιο είναι άκυρο και ο µισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από 

τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης έναντι του ∆ηµοσίου. 

 

6) Μισθωτήριο Συµβόλαιο  

 

Το µισθωτήριο συµβόλαιο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα που υπογράφονται από τα 

συµβαλλόµενα µέρη, αφού καταβληθεί από το µισθωτή ποσοστό 20% επί του συνολικού 

µισθώµατος υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ποσοστό τουλάχιστον 30%, επίσης, επί του 

συνολικού µισθώµατος στον Ο.Τ.Α.. 

Στο µισθωτήριο συµβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή, η διάρκεια της 

µίσθωσης, η θέση και το εµβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του 

(αιγιαλός, παραλία κ.λ.π.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα. Ο χώρος αυτός 

αποτυπώνεται µε επιµέλεια του ∆ήµου και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του 

αντισυµβαλλοµένου σε επισυναπτόµενο στο µισθωτήριο: i) σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την 

εφαρµογή «OPEN» της Κτηµατολόγιο Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών») όπου δεν 

υφίσταται καθορισµένος αιγιαλός, ii) σε απόσπασµα του τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού, 

όπου αυτός υφίσταται. 

Ο ∆ήµος αποστέλλει στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης 

της ∆ηµοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, µισθωτήριο συµβόλαιο µε τον 

πλειοδότη, σε τέσσερα (4) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάµενο, 

συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του 

οφειλόµενου ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο πρέπει να έχουν 

ενσωµατωθεί, επί ποινή ακυρότητας της µισθωτικής σύµβασης, οι τυχόν υποδείξεις του 

Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της 

σύµβασης, ο αριθµός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου.. 

 

Αµέσως µετά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του ∆ήµου και του µισθωτή, ο 
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τελευταίος έχει δικαίωµα να εγκατασταθεί στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. 

 

 

 

 

7) ∆ιάρκεια εκµίσθωσης- αναπροσαρµογή µισθώµατος  

 

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύµβασης έως την 31/12/2014.  

 

8) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος 

 

Το µίσθωµα αφορά το τρέχον έτος. Ποσοστό τουλάχιστον 30%, επί του συνολικού µισθώµατος 

καταβάλλεται στον Ο.Τ.Α κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

 

9) Υποχρεώσεις µισθωτή 

 

Ο µισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις 

της ΚΥΑ ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β’): Απευθείας 

παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 

παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' βαθµού. 

 

10) Λήξη µίσθωσης 

 

Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιον στην κατάσταση στην 

οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

    

11) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 

 

Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 

12) Ευθύνη ∆ήµου 
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Ο ∆ήµoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ µισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή µείωση τoυ 

µισθώµατoς ή και λύση της σύµβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.  

 

 

13) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 

 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη 

διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µέχρι και την 7/6/2014 στην εφηµερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ”. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.  

 

 

14) Σύµφωνη γνώµη Προϊσταµένου Κτηµατικής Υπηρεσίας 

 

Τρείς τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την κατά νόµο δηµοσίευση της προκήρυξης της 

∆ηµοπρασίας, ο ∆ήµος αποστέλλει εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο στην αρµόδια Κτηµατική 

Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας, συνοδευόµενο από το υπόβαθρο 

ορθοφωτοχάρτη όπου δεν υφίσταται καθορισµένος αιγιαλός ή απόσπασµα του τοπογραφικού 

διαγράµµατος καθορισµού, όπου αυτός υφίσταται. 

 

Ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενηµερώσει εντός 7 εργασίµων 

ηµερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο ΟΤΑ εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. 

τηλεοµοιοτυπία, e-mail κλπ.) εάν το περιεχόµενο της προκήρυξης συµφωνεί µε την κείµενη 

νοµοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρερχοµένης άπρακτης της ανωτέρω 

προθεσµίας, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας ως προς 

το περιεχόµενο της προκήρυξης. 

 

Αν ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

της κείµενης νοµοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης, υποδεικνύει στον οικείο ΟΤΑ 

είτε να απόσχει από τη διενέργεια δηµοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η µίσθωση του 

συγκεκριµένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρµογή οποιουδήποτε όρου της 

προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένης της 
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αναπροσαρµογής της τιµής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαµηλότερη από εκείνη που 

ανταποκρίνεται στις µισθωτικές αξίες της περιοχής.  

 

15) Επανάληψη της 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 ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη 

διενέργεια της δηµοπρασίας 

 

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει 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, 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. 

 

16) Άλλες διατάξεις 

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν µπορεί να εκµισθώνει περισσότερους από έναν από τους 

ανωτέρω οριζόµενους κοινόχρηστους χώρους.  
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17) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο 11 από την αρµόδια υπάλληλο 

Κολυµπάνου Βασιλική, τις εργάσιµες ηµέρες  και ώρες, ∆ιεύθυνση Πολυτεχνείου 50, 

Τηλέφωνο.2371350732 FAX.2371350799. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση 

που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας. 

 

 

Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δηµοπρασίας, η οποία θα 

δηµοσιευτεί από τον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του Π∆ 270/81. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  138/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  20η Μαΐου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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