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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν 

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΑ Αγηά, 28/07/2017 

ΓΗΜΟ  ΑΓΗΑ Αξηζκ. Πξση.: 6097 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ  

ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ 

 

Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε: Αγηά  

Πιεξνθνξίεο: Γθαζδξάλεο Θεόδσξνο   

Σειέθσλν: 2494350314  

Σειενκνηνηππία: 2494350320  

Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν: teogasdranis@0751.syzefxis.gov.gr  

 

 

Γηαθήξπμε θαλεξήο, πιεηνδνηηθήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηδηαίηεξνπ 

δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηκήκαηνο ρεξζαίαο δώλεο αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ ηνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε νκπξειώλ 

θαη μαπιώζηξσλ.  

 

 

Ο Γήκαξρνο Αγηάο 

Έρνληαο ππόςε: 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2971/2001  (Α΄285): «Αιγιαλόρ, παπαλία και άλλερ διαηάξειρ», 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1
ε
΄ ηνπ Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ 

και ηηρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ - Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ», 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.δ 270/1981 (Α΄77): «Πεπί καθοπιζμού ηων οπγάνων, ηηρ διαδικαζίαρ και ηων όπων 

διενέπγειαρ δημοππαζιών δι εκποίηζιν  ή εκμίζθωζηρ ππαγμάηων ηων δήμων και κοινοηήηων», 

- ηελ ππ’ αξηζκ. 8321.6/01/12/12.03.2012 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο,  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 24589/251660/24.12.2013 (Α.Α.Π. 11/2014) (ΑΓΑ: ΒΗΦ9ΟΡ10-Λ2Δ) απόθαζε ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηέσο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο, µε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε ε 

ρεξζαία δώλε ησλ αιηεπηηθώλ θαηαθπγίσλ Αγηνθάκπνπ θαη ηνκίνπ Γήκνπ Αγηάο,  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 56/2017 (ΑΓΑ: ΧΕ6ΓΧ6Η-ΒΞ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ζέκα: 

«Σςγκπόηηζη Επιηποπήρ Διενέπγειαρ Δημοππαζιών, ηος άπθπος 1 ηος Π.δ. 270/81 (Α' 77), για ηην 

εκποίηζη ή εκμίζθωζη ππαγμάηων ηος Δήμος, για ηο έηορ 2017», 
 

- ηελ ππ’ αξηζκ 103/2017 (ΑΓΑ: 7ΚΟ9Χ6Η-ΟΞ8) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αγηάο κε 

ζέκα: « Έγκπιζη παπασώπηζηρ ιδιαίηεπος δικαιώμαηορ σπήζηρ ημημάηων σεπζαίαρ ζώνηρ αλιεςηικού 

καηαθςγίος Σηομίος για ηοποθέηηζη ομππελών και ξαπλώζηπων», 

- ηελ ππ’ αξηζκ. 72/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αγηάο κε ζέκα: «Έγκπιζη όπων 

Διακήπςξηρ θανεπήρ πποθοπικήρ δημοππαζίαρ για ηην παπασώπηζη ιδιαίηεπος δικαιώμαηορ σπήζηρ ημήμαηορ 

σεπζαίαρ ζώνηρ αλιεςηικού καηαθςγίος Σηομίος για ηοποθέηηζη ομππελών και ξαπλώζηπων»,  

- ην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αγηάο, 
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Γηα θ ε ξ ύ ζζν πκε  
 

δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ: 

ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΥΡΖΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΥΔΡΑΗΑ ΕΧΝΖ 

ΑΛΗΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ ΣΟΜΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΟΜΠΡΔΛΧΝ ΚΑΗ 

ΞΑΠΛΧΣΡΧΝ. 

 
Α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΥΧΡΟΤΜΔΝΧΝ ΥΧΡΧΝ-ΣΜΖΜΑΣΟ ΥΔΡΑΗΑ ΕΧΝΖ 

ΑΛΗΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ ΣΟΜΗΟΤ  

Α. Σκήκα ρεξζαίαο δώλεο αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ ηνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε νκπξειώλ θαη μαπιώζηξσλ 

έθηαζεο 250,00η.κ, βόξεηα ηνπ αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ όπσο απηό εκθαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα πνπ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αγηάο.  

Β. Σκήκα ρεξζαίαο δώλεο αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ ηνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε νκπξειώλ θαη μαπιώζηξσλ 

έθηαζεο 150,00η.κ, λόηηα ηνπ αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ όπσο απηό εκθαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα πνπ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αγηάο. 

 

Β. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξαρώξεζεο ησλ παξαπάλσ ρώξσλ νξίδεηαη ζε ηξία (3) έηε,  

έσο ηελ 31-12-2019. 

 

Γ. ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ 

1. Σηκή εθθίλεζεο νξίδεηαη αλά ηεηξαγσληθό κέηξν θαη αλά παξαρσξνύκελν ρώξν/ αλά έηνο σο εμήο:- ζηα 

7,00€ /η.κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειώλ μαπισζηξώλ 

 2. Σν ηέινο παξαρώξεζεο όπσο απηό ζα δηακνξθσζεί κεηά ην πέξαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ζα 

θαηαβάιιεηαη από ηνλ παξαρσξεζηνύρν πξνθαηαβνιηθά, γηα ην 1ν έηνο ηεο παξαρώξεζεο, ακέζσο κεηά ηελ 

έγθξηζε ηεο απόθαζεο παξαρώξεζεο από ηελ απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο. Γηα 

θάζε επόκελν έηνο, ην ηέινο ζα θαηαβάιιεηαη εληόο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ζπκπιήξσζε 

έθαζηνπ έηνπο παξαρώξεζεο. εκεηώλεηαη όηη ππόθεηηαη ζε ηέιε ραξηνζήκνπ θαη πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ο.Γ.Α. 

2. Σν ηέινο παξαρώξεζεο δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγσ ή αηηία, αιιά 

παξακέλεη ζηαζεξό θαη ακεηάβιεην κέρξη ηε ιήμε ηεο παξαρώξεζεο. 

 

Γ. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. Υξόλνο & Σόπνο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ 

Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο, ζηηο 10/7/2017, εκέξα Γεπηέξα, ώξα 10:00 

ην πξσί (ιήμε θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία), ζηελ  αίζνπζα 

«Υξπζαιιίδα» ζηελ Αγηά. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απνβεί άθαξπε, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ζα επαλαιεθζεί ζηηο 14/7/2017  ηελ ίδηα ώξα 

θαη ζηνλ ίδην ρώξν. 

2. Όξνη πκκεηνρήο Δλδηαθεξνκέλσλ 

Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό, πξέπεη λα πξνζέιζνπλ ζηνλ ηόπν θαη ζηνλ ρξόλν πνπ 

νξίδνληαη παξαπάλσ. Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, 

εθ’ όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. 

Με πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

α)Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο επί πνηλή απνθιεηζκνύ: 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκό πξνζθνκίδνληαο είηε γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο 

ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο γηα 

πνζό ίζν πξνο ην 10% νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ εηήζηνπ ηέινπο παξαρώξεζεο αλά ζέζε. Η εγγπεηηθή 

απηή επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο απόθαζεο παξαρώξεζεο κε άιιε εγγύεζε 

πνζνύ ίζνπ πξνο ην πνζνζηό 10% επί ηνπ επηηεπρζέληνο αληαιιάγκαηνο. 
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 Τπεύζπλε Γήισζε όπνπ λα αλαγξάθεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ 

πξνο παξαρώξεζε ηκήκαηνο-ζέζεο. 

 Τπεύζπλε Γήισζε όπνπ ζα αλαγξάθεηαη όηη ν ελδηαθεξόκελνο έιαβε πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ηεο 

παξνύζεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 

 εθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνη ζπκκεηέρνπλ κε εθπξνζώπν ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, 

βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, βεβαηνύκελνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ, από 

αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

 Βεβαίσζε από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αγηάο πεξί κε νθεηιήο  

 Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

 

3. Σξόπνο δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηελ εκέξα θαη ζηνλ ηόπν ηνπ 

δηαγσληζκνύ, θαη ώξα 10:00 π.κ. θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όπσο θαηαζέζνπλ κε ζεηξά ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηα νπνία ειέγρνληαη γηα ηελ ηππηθή πιεξόηεηα ηνπο. ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ 

δύλαηαη λα παξίζηαληαη κόλν όζνη έρνπλ ππνβάιεη θάθειν ζπκκεηνρήο. 

Δθόζνλ ειεγρηνύλ σο πξνο ηελ πιεξόηεηα ηνπο ηα ππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά, ν Πξόεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε ηεο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο. 

Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ γξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κε ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ 

πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε, ε ππνρξέσζε δε απηή κεηαβαίλεη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

Η απόθαζε ηεο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξόκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ 

πιεξεί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο, πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 

Ο Πξόεδξνο ζηελ ζπλέρεηα αλαθνηλώλεη ηνλ πιεηνδόηε θαη ιήγεη ηελ ζπλεδξίαζε. 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα απνδεκίσζεο ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

δεκνπξαζίαο από ηα θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα. 

Ο πιεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάδεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα 

πξνζππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα είλαη αιιειέγγπνο θαη θαζ΄ νινθιεξία 

ππεύζπλνο κε ηνλ πιεηνδόηε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο παξαρώξεζεο. 

 

Δ. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ν νπνίνο ππνγξάθεη ηα πξαθηηθά καδί κε ηνλ εγγπεηή 

ηνπ 

2. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε Δπηηξνπή δηελεξγείαο, δηαβηβάδεη ηα πξαθηηθά ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηελ 

Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Αγηάο πξνηείλνληαο αηηηνινγεκέλα ηελ θαηαθύξσζε ή ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ. Η 

Ο.Δ.. απνθαζίδεη πεξί θαηαθπξώζεσο ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ, εληόο δέθα πέληε εκεξώλ, 

εθηόο εάλ εμ εηδηθώλ ιόγσλ επηβάιιεηαη ε αλαβνιή ιήςεο απνθάζεσο επί εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. 

3. ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ζα εθδνζεί απόθαζε παξαρώξεζεο ρώξνπ από ηελ Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ θαη κεηά 

ηελ έγθξηζή ηεο από ηελ Απνθ. Γηνίθ. Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο ζα κπνξεί ν παξαρσξηζηνύρνο λα 

εγθαηαζηαζεί ζηνλ ρώξν. 

 

Σ. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ 

1. Ο παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηνλ παξαρσξνύκελνπ ρώξν ζε θαιή θαηάζηαζε, 

ππνρξενύκελνο ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο, κε δπλάκελνπ σζηόζν λα επηθέξεη αιινηώζεηο σο πξνο ηηο 

γεσκεηξηθέο ηνπ δηαζηάζεηο, άλεπ αδείαο ηνπ Ληκεληθνύ γξαθείνπ νύηε λα ελεξγήζεη επί απηώλ 

κεηαξξπζκίζεηο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη απηόλ γηα ζθνπό δηάθνξν ηνπ ζθνπνύ ηεο παξαρώξεζεο 

2. Με ηελ ιήμε ηεο παξαρώξεζεο ν παξαρσξεζηνύρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδώζεη ην 

παξαρσξεζέληα ρώξν ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνλ παξέιαβε κε δπλακέλνπ ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ λα 

αθαηξέζεη ηα πξνζηεζέληα θαηαζθεπάζκαηα πνπ κπνξεί κε ηελ θαζαίξεζή ηνπο λα επηθέξνπλ αιινίσζε ζην 

ρώξν. 

3. Σν παξαρσξνύκελν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρώξνπ κπνξεί λα αλαθιεζεί εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ γηα 

ιόγνπο Δζληθήο αλάγθεο, άκπλαο θαη αζθάιεηαο ηεο Υώξαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενύηαη ν 

ελδηαθεξόκελνο λα εγθαηαιείςεη ηελ ρξήζε ηνπ ρώξνπ κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία ρσξίο θακηά αμίσζε από 

ην Γεκόζην ή ηνλ θνξέα δηνίθεζεο ιηκέλα, γηα απνδεκίσζε. 
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4. Γηα ηηο απνθάζεηο παξαρώξεζεο δελ έρνπλ εθαξκνγή νη πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 34/1995 

«Κωδικοποίηζηρ διαηάξεων νόμων πεπί εμποπικών μιζθώζεων.» (287/50, 1767/62 ζύκθσλα θαη κε ηελ 

δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.2971/2001. 

5. Ο παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηνλ ρώξν ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο ζπκβάιινληαο ζηελ γεληθόηεξε θαιή εηθόλα ηεο παξαιίαο. 

6. Με κέξηκλα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζα ιακβάλνληαη όια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή ξύπαλζεο 

ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο παξαιίαο, ζύκθσλα κε ην Ν.743/77 (ΦΔΚ 319 Α΄ /1977) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη. 

7. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε ρξεζηκνπνίεζε ρώξνπ κεγαιύηεξεο έθηαζεο από ηνλ παξαρσξεζέληα, 

ζα εθαξκόδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 2971/2001 (Α΄- 285), ε νπνία παξαπέκπεη ζηηο δηαηάμεηο 

πεξί πξνζηαζίαο δεκνζίσλ θηεκάησλ. (Έθδνζε Πξσηνθόιινπ Γηνηθεηηθήο Απνβνιήο θαη Πξσηνθόιινπ 

Απνδεκίσζεο Απζαίξεηεο Υξήζεο από ηελ νηθεία Κηεκαηηθή Τπεξεζία). 

8. Ο ρξήζηεο ζα δηαηεξεί ην ρώξν θαζαξό κε δηθά ηνπ έμνδα. Τπνρξενύηαη λα ιακβάλεη θάζε θνξά ηα 

πξνβιεπόκελα από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη από ηηο πεξηζηάζεηο επηβαιιόκελα κέηξα, γηα ηελ απνθπγή 

νπνηαζδήπνηε δεκηάο ή αηπρήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζε ηξίηνπο ζηνλ παξαρσξνύκελν ρώξν, γηα ηα 

νπνία πάλησο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ πιήξε πνηληθή θαη αζηηθή επζύλε γηα 

νηηδήπνηε ζπκβεί ζε πξόζσπα θαη πξάγκαηα ζηνλ παξαρσξνύκελν ρώξν. 

 

Ε. ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Οιόθιεξε ε δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί δηα ηνηρνθνιιήζεσο αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ 

ηνπ Γήκνπ.. 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ 

πιήξεηο εκέξεο πξν ηεο δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

 

Ο Γήκαξρνο Αγηάο 

 

 

Αληώλεο Ν. Γθνπληάξαο 
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