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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ –ΚΤΊΣΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 
2. το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06) 
3. το Ν.3852/2010 
4. το Ν. 3130/2003 
5. τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016, όπως ισχύουν 
6. την αριθ. 29/2021  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη µίσθωση 

ακινήτου στην Κοινότητα Καλυβακίων 
7. την αριθ. 4α/2021 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίστηκαν 

τα µέλη της Επιτροπής διενέργειας της δηµοπρασίας 
8. την αριθ. 4β/2021 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίστηκαν 

τα µέλη της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτου  
9. την 105/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας. 
10. την 113/2021 απόφαση ∆ηµάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης  
11. την ανάγκη για την στέγαση των υπηρεσιών του ∆ήµου και του Συµβουλίου 

στην Κοινότητα Καλυβάκια 
 
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου από το 
∆ήµο µας εντός της Κοινότητας Καλυβακίων, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως 
Κοινοτικό Κατάστηµα για την στέγαση των υπηρεσιών του ∆ήµου και του Συµβουλίου 
της Κοινότητας και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης. 

 
Άρθρο 1

ο
  Περιγραφή του µισθίου 

Το µίσθιο πρέπει: 
1. να είναι κτίσµα το οποίο θα βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο της Κοινότητας 

Καλυβακίων και να είναι εύκολα προσβάσιµο από το οδικό δίκτυο 
2. να έχει συνολικό εµβαδό από τριάντα έως τριάντα πέντε τετραγωνικά µέτρα, 

να αποτελείται από δύο (2) αίθουσες µε σκοπό την επαρκή εξυπηρέτηση των 
αναγκών της υπηρεσίας  
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3. να διαθέτει είσοδο χωρίς µεγάλες υψοµετρικές διαφορές και να πληροί τους 
κανόνες πρόσβασης ΑµεΑ  

4. να πληροί τους κανόνες υγιεινής και να διαθέτει WC 
5. να είναι φωτεινό µε καλό εξαερισµό 
6. να διαθέτει  ηλεκτρική εγκατάσταση µε αυτόνοµο µετρητή 
7. να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης µε αυτόνοµο µετρητή 
8. να είναι συνδεµένο µε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και να υποστηρίζει τη 

δυνατότητα σύνδεσης µε το διαδίκτυο (internet) 
9. να είναι κενό και ετοιµοπαράδοτο 
10. να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 

 

Άρθρο 2
ο
  Τόπος και Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας 

 
Η δηµοπρασία είναι µειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα της έδρας στα Κρέστενα, σε δύο φάσεις ως εξής:  

Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την τελευταία 
δηµοσίευση της διακήρυξης. Σε περίπτωση που η εν λόγω προθεσµία 
ολοκληρώνεται σε ηµέρα επίσης αργίας ή Σαββατοκύριακο, παρατείνεται η 
διαδικασία υποβολής των προσφορών ενδιαφέροντος µέχρι το τέλος του κανονικού 
ωραρίου εργασίας της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. 

 Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου και στη συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία τις 
αποστέλλει στην Επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81, η οποία µε επιτόπια 
έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφεροµένων ακινήτων και περί του 
αν ταύτα πληρούν τους όρους της 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, µε το διάγραµµα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον µηχανικό 
της επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάµενο της τεχνικής υπηρεσίας, 
αποστέλλονται στο ∆ήµο, ο οποίος την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε 
ενδιαφέρον.  
Οι αποκλειόµενοι από τη συνέχεια της διαδικασίας, έχουν δικαίωµα υποβολής 

αιτιολογηµένης ένστασης εντός δύο ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή της 
παραπάνω έκθεσης , ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής και η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για αυτές. 

 
Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα 

διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε αυτήν 
µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της 
πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο 
µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη.  

 
Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή 

διενέργειας της δηµοπρασίας και από τον τελευταίο µειοδότη. Αν αυτός είναι 
αγράµµατος, υπογράφει άντ' αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νοµίµου πληρεξουσίου η 
δύο πρόσωπα εκ των παρισταµένων κατά την διενέργεια της δηµοπρασίας, τα οποία 
καλεί ή Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο 
πρακτικό της δηµοπρασίας ότι ό τελευταίος µειοδότης δήλωσε άγνοια γραµµάτων.  

 
Άρθρο 3

ο
  ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Α. Φάση δηµοπρασίας 

 Οι ενδιαφερόµενοι, νόµιµοι κάτοχοι του ακινήτου κτίσµατος, πρέπει να 
προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού, κατά την πρώτη φάση της δηµοπρασίας,  

• κυρίως σφραγισµένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα:  
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� Προς το ∆ήµο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, 
� Προσφορά του ……………..(στοιχεία του προσφερόµενου ήτοι 

ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατρός, όνοµα µητρός, Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας, ή 
επωνυµία , διεύθυνση κατοικίας , τηλέφωνο επικοινωνίας) 
� Εκδήλωση ενδιαφέροντος για µίσθωση από ∆ήµο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων 

ακινήτου στην Κοινότητα Καλυβακίων 
 

Ο παραπάνω σφαγισµένος φάκελος  θα περιέχει:  
1. φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας του προσφέροντος 
2. 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.  

3. ∆ηµοτική ενηµερότητα από το ∆ήµο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων περί µη 
οφειλής. 

4. Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο  προσφοράς ενδιαφέροντος, µε την 
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ο οποίος θα περιλαµβάνει: 

 α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος -έγγραφη προσφορά  του προσφέροντος ή 
των προσφερόντων,  στην οποία θα περιγράφονται και τα στοιχεία ταυτότητας του 
εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου και λεπτοµερώς  οι χώροι, η επιφάνεια, η θέση 
του ακινήτου, η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας για στέγαση των 
υπηρεσιών του ∆ήµου στην Κοινότητα Καλυβακίων. 

 β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωµα για την 
εκµίσθωση του ακινήτου και ότι το ακίνητο είναι απαλλαγµένο από κάθε δουλεία και 
δεν υφίσταται καµία υποχρέωση του ∆ήµου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων για 
ενδεχόµενες οφειλές αυτού προς οποιονδήποτε. 
γ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 

757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόµιµο τίτλο κτήσης 
κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητάς του 
προσκοµίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.  
δ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου σύµφωνα µε το Ν. 3661/2008 

και την ΠΟΛ 1018/13/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας επί του προσφερόµενου ακινήτου, τα δικαιολογητικά 
1 έως και 3 , καθώς και οι υπεύθυνες δηλώσεις που συνοδεύουν τον φάκελο της 
προσφοράς κατατίθενται από όλους τους ενδιαφερόµενους.  
Η έγγραφη προσφορά δύναται να κατατίθεται και ξεχωριστά από κάθε συνιδιοκτήτη. 
 
 Οι φάκελοι θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων. 
 
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 και την ταυτότητα των εκµισθωτών.  
β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκµισθωτή.  
γ) Να είναι σαφή και πλήρη.  
 
Στην περίπτωση που από τα ως άνω δικαιολογητικά προκύπτουν ουσιαστικές 

ασάφειες, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει επιπλέον διευκρινιστικά 
στοιχεία ή απορρίπτει την προσφορά εφόσον είναι τεχνικά απαράδεκτη.  

 
Β. Φάση δηµοπρασίας 

Οι ενδιαφερόµενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία 
της 1ης φάσης του διαγωνισµού, από την αρµόδια Επιτροπή, θα κληθούν εγγράφως, 
να προσέλθουν για την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό για την οικονοµική 
προσφορά ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας µίσθωσης. Σε 
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αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παρευρεθούν 
αυτοπροσώπως, ή από νόµιµο εκπρόσωπο µε εξουσιοδότηση, µε θεωρηµένο το 
γνήσιο της υπογραφής. 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 ∆ιενέργειας των 
∆ηµοπρασιών µίσθωσης κατά την ηµέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την 
πρόσκληση. 

 
Οι συµµετέχοντες θα δηλώνουν την οικονοµική προσφορά προφορικά κατ’ 

αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον 
εκάστοτε µειδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο 
στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο µειοδότη. 
Οι προσφορές των συµµετεχόντων αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισµού, 

κατά σειρά την ως άνω εκφωνήσεως, µε το ονοµατεπώνυµό τους. 
 Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν 

γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας, κατά την ώρα διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρµόδια Επιτροπή, µνηµονεύονται στο Πρακτικό 

δηµοπρασίας και η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για αυτές µε πλήρη αιτιολογία. 
 
Άρθρο 4

ο
  ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 

Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση 
των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή.  

 
Άρθρο 5

ο
  Σύµβαση  

Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την 
κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.  
∆ιαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του, σε περίπτωση επί 

έλαττον διαφοράς του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγουµένη. 
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται 

ότι καταρτίστηκε οριστικά.  
 

Άρθρο 6
ο
  ∆ιάρκεια Μίσθωσης 

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια. Αρχίζει από την 
υπογραφή του οικείου µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του ιδιοκτήτη και του 
∆ηµάρχου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων. Με κανένα τρόπο δε προ της εγκρίσεως των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή 

 
Άρθρο 7

ο
  Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος 

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται µετά από κάθε δεδουλευµένο µήνα και συγκεκριµένα 
εντός του πενθηµέρου του επόµενου µήνα ή σε µακρότερα χρονικά διαστήµατα µε 
αποδοχή του δικαιούχου από το ∆ηµοτικό Ταµείο του ∆ήµου Ανδρίτσαινας-
Κρεστένων 

 
Άρθρο 8

ο
  Υποχρεώσεις µισθωτή 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις 
υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, 
προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζηµίωση.  

 
Άρθρο 9

ο
  Κρατήσεις 

Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις κάθε φορά (Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 20%). 
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Άρθρο 10

ο
  Λήξη µίσθωσης 

Ο ∆ήµος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων διατηρεί το δικαίωµα µε απόφαση του αρµοδίου 
Οργάνου, για την µονοµερή λύση της µίσθωσης προ της λήξης αυτής, εφόσον αυτή 
αποκτήσει ιδιόκτητο οίκηµα ή αν του παραχωρηθεί δωρεάν οίκηµα που να πληροί τις 
προδιαγραφές για το σκοπό αυτό ή για λόγους ανωτέρας βίας, άνευ υποχρεώσεως 
καταβολής των µισθωµάτων για τον υπόλοιπο χρόνο της ενοικιάσεως ή 
αποζηµιώσεως. 
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιο στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 
Για την παραλαβή του µισθωµένου ακινήτου από το ∆ήµο συντάσσεται 

Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Απόδοσης . 
Ο µισθωτής δεν οφείλει καµία αποζηµίωση στον εκµισθωτή για φθορές του 

ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισµένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην 
παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός. 

 
Άρθρο 11

ο
  Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 

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

 
Άρθρο 12

ο
  ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα (10) 
ηµέρας πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής 
στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος 
της έδρας του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο ηµερήσιες νοµαρχιακές 

εφηµερίδες καθώς και µε µία εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα. 
 

Άρθρο 13
ο
  Επανάληψη της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν 
παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν µειοδότης.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

όταν: 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο ή την αρµόδια  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση λόγω ασύµφορου του 
επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας 
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης αρνείται να 

υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης, επίσης όταν µετά την κοινοποίηση 
στον τελευταίο µειοδότη 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 

µειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου 
κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 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 
 

Άρθρο 14
ο
  Ισχύουσες διατάξεις 

Για όσα δεν προβλέπονται ή δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα, ισχύουν οι 
διατάξεις του Π∆ 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α΄), του Ν. 3130/03 και                                                                          
του Ν. 3463/06 όπως ισχύουν σήµερα. 
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Άρθρο 15
ο
  Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου  Νικόλαο Σκούφη, τηλέφωνο 2625022457 καθώς 
και από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Νικόλαο Καράµπελα, τηλέφωνο 2625360061, ηµέρες και ώρες εργάσιµες. 

 Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους 
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω υπηρεσία µέχρι την 
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ 
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