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Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α)Την 15566/29-3-2017 Απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων.
β)Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α΄ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν η εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.»
γ)Το άρθρο 192 Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 196 του Ν.4555/2018»
δ)Την υπ’ αριθ. 20-434/13-08-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας για την
έγκριση της εκμίσθωσης.
ε)Την υπ’αριθμ. 5-2/04-03-2019 απόφαση της Οικ. Επιτροπής για τον καταρτισμό των όρων της
διακήρυξης.
στ)Την υπ' αριθμ. 9-7/9-4-2019 απόφαση της Οικ. Επιτροπής για τον επανακαθορισμό των όρων
της διακήρυξης.
Π ΡΟ Κ Η ΡΥ Σ Σ Ε Ι
Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία ΔΕΚΑ (10)
ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 22η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα Γραφ. Δημοτικής Περιουσίας (Λ. Αλεξάνδρας 6 Α) του Δήμου Κέρκυρας υπό τους εξής όρους:
1) Περιγραφή του κινητού πράγματος
Ο Δήμος Κέρκυρας έχει στην κατοχή του ένα ξύλινο σκάφος τύπου Ε/Γ - Τ/Ρ PASSENGER
TOURISTIC, μήκους 14,5 μ. (μήκος νηολόγησης 13,42 μ.) πλάτους νηολόγησης 4,90μ. και βάθους
νηολόγησης 1,61 μ., ολικής χωρητικότητας 21,22 κόρων και καθαρής χωρητικότητας 11,26 κόρων, στην
κατηγορία "ΠΛΟΥΣ ΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΕΡΙΟΙΓΗΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ ΤΟΠΙΚΟΙ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕΧΡΙ
06 Ν.Μ. με δυνατότητα μεταφοράς επιβατών 75 για τους θερινούς μήνες και 12 για τους χειμερινούς.
2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
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 πληροί 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 22η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στο Δημοτικό
κατάστημα Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α και στο γραφείο του τμήματος Δημοτικής Περιουσίας.
4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των Πέντε χιλιάδων
(5.000,00€) ευρώ.
5) Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα
πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την
εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
6) 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.
7) 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.
8) Διάρκεια εκμίσθωσης
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για 3 (τρια) έτη (Π.Δ 715/1979 άρθρ.65 παρ. 1 αρθ. 38 παρ.2) από
την ημερομηνία υπογραφής της, ενώ παράταση της μισθωτικής σύμβασης θα πραγματοποιηθεί κατόπιν
έγγραφης συμφωνίας αμφοτέρων των μερών.
9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα κατατίθεται στο τέλος Σεπτεμβρίου κάθε μισθωτικού έτους στο Δημοτικό Ταμείο.
10) Εγγύηση συμμετοχής
Κανείς δε γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία,
ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και συγκεκριμένα μόνο από το παράρτημα του Ταμείου Παρακαταθηκών της
Κέρκυρας ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού 1.500,00 ευρώ ( το 1/10 του συνολικού
ποσού των ετήσιων μισθωμάτων με βάση την τιμή εκκίνησης τριών (3) ετών). Η εγγύηση αυτή
αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης από άλλη εγγύηση, η οποία θα εκδοθεί από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Κερκύρας ή από αναγνωρισμένη Τράπεζα και θα προσκομισθεί το
σχετικό γραμμάτιο για την ακριβή τήρηση των όρων της μισθωτικής συμβάσεως και η οποία (εγγύηση) θα

ανέρχεται στο 1/10 του συνολικού ποσού των μηνιαίων μισθωμάτων τριών (3) ετών, με βάση το μίσθωμα το
οποίο θα επιτευχθεί κατά την δημοπρασία. Η εγγύηση θα αποδοθεί στον μισθωτή με τη λήξη του χρόνου
μίσθωσης και την παρά αυτού τήρηση των όρων της σύμβασης μίσθωσης και την απόδοση ελευθέρας της
χρήσης του μισθίου του Δήμου, άλλως σε περίπτωση παραβίασης τινός εκ των όρων της μίσθωσης η εγγύηση
θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου.
11) Υποχρεώσεις – Δικαιώματα μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις και εν γένει το
μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Ο μισθωτής θα καλύψει τις ανάγκες πρόσβασης στη νησίδα ΒΙΔΟ με δρομολόγια ως εξής:
Εαρινή περίοδος από 15/5 έως 30/6. Το σκάφος θα λειτουργεί καθημερινά από 7π.μ στο δρομολόγιο
Παλαιό Λιμάνι –Βίδο . Συνολικά θα εκτελούνται 12 δρομολόγια (αναχώρηση & επιστροφή) ημερησίως. Η
αναχώρηση από το Παλαιό Λιμάνι θα γίνεται τις ολόκληρες ώρες και από το Βίδο τις αντίστοιχες μισές. Στο
πρώτο πρωινό δρομολόγιο θα μεταφέρονται τα απορρίμματα της ημέρας που θα βρίσκονται συγκεντρωμένα
σε ειδικούς σάκους απορριμμάτων
Θερινή περίοδος 1/7 έως 15/09. Το σκάφος θα λειτουργεί καθημερινά από 7π.μ στο δρομολόγιο
Παλαιό Λιμάνι –Βίδο . Συνολικά θα εκτελούνται 17 δρομολόγια (αναχώρηση & επιστροφή) ημερησίως. Η
αναχώρηση από το Παλαιό Λιμάνι θα γίνεται τις ολόκληρες ώρες και από το Βίδο τις αντίστοιχες μισές.
Κατά τις κατασκηνωτικές περιόδους οι οποίες ορίζονται από το Δήμο, το σκάφος θα διανυκτερεύει στο ΒΙΔΟ
για λόγους ασφάλειας των κατασκηνωτών και θα ξεκινάει το πρώτο δρομολόγιο από το ΒΙΔΟ στις 6.30π.μ.,
μεταφέροντας τα απορρίμματα της ημέρας που θα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικούς σάκους
απορριμμάτων.
Φθινοπωρινή περίοδος από 16/9 έως 15/10. Το σκάφος θα λειτουργεί καθημερινά από 7π.μ στο
δρομολόγιο Παλαιό Λιμάνι –Βίδο . Συνολικά θα εκτελούνται 8 δρομολόγια (αναχώρηση & επιστροφή)
ημερησίως. Η αναχώρηση από το Παλαιό Λιμάνι θα γίνεται τις ολόκληρες ώρες και από το Βίδο τις
αντίστοιχες μισές. Στο πρώτο πρωινό δρομολόγιο θα μεταφέρονται τα απορρίμματα της ημέρας που θα
βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικούς σάκους απορριμμάτων
Χειμερινή περίοδος από 15/10 έως 14/5. Το σκάφος θα εκτελεί κατά τις εργάσιμες καθημερινές και
όποτε αυτό ζητηθεί από το Δήμο για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ένα (1) δρομολόγιο, με
αναχώρηση από το Παλαιό Λιμάνι στις 7 π.μ. για τη μεταφορά προσωπικού του Δήμου και τυχόν προμηθειών
με επιστροφή από το ΒΙΔΟ στις 2:30μ.μ.
Οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση του σκάφους για άλλο σκοπό χωρίς έγκριση του Δήμου απαγορεύεται.
Αντίθετα ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει έκτακτα δρομολόγια είτε προς τη νησίδα Βίδο είτε προς τη νησίδα
Λαζαρέτο, εφ` όσον αυτά τα πρόσθετα δρομολόγια επιβάλλονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του
Δήμου (μέχρι 20 κατ` έτος ) και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του νησιού.
Επίσης ο μισθωτής, υποχρεούται να μεταφέρει χωρίς πρόσθετη αμοιβή: α. Τους υπαλλήλους και
αιρετούς του Δήμου που μεταβαίνουν στο νησί για εκτέλεση Υπηρεσίας. β. Το προσωπικό, τους κατασκηνωτές
και τους ομαδάρχες των δημοτικών κατασκηνώσεων. γ. Το προσωπικό και τους ωφελούμενους στο πρόγραμμα
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. δ. Το Δημοτικό Σύμβουλο που είναι υπεύθυνος για τη νησίδα. ε. Τους
επίσημους επισκέπτες και αιρετούς, σε γιορτές ή δράσεις που διοργανώνει ο Δήμος καθώς και αναλώσιμα
υλικά για τις εργασίες και τις δράσεις που εκτελούνται στη νησίδα. στ. Τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας
μεγαλύτερο του 67% που κατέχουν άδεια ελεύθερης διακίνησης, ζ. Τα μέλη του ΚΑΠΗ με επίδειξη της κάρτας
μέλους. η. Τα συστήματα προσκόπων και οδηγών που έχουν κατασκηνωτικό χώρο στη νησίδα.
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το
σκάφος, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση.
Η ετήσια συντήρηση του σκάφους (αρχική και κατ’ετος), προκειμένου να καταστεί αξιόπλοο, καθώς
και οι τυχόν απαιτούμενες έκτακτες επισκευές από οποιαδήποτε αιτία, βαραίνουν το μισθωτή, μετά δε την με

οποιοδήποτε τρόπο λήξη της μίσθωσης, όλες οι επισκευές και βελτιώσεις, είτε αναγκαίες είτε επωφελείς είτε
πολυτελείς, που θα έχουν πραγματοποιηθεί από τον μισθωτή θα παραμένουν προς όφελος του μισθίου
σκάφους, του μισθωτή μη δικαιούμενου, κατά την απόδοση του μισθίου, ούτε ν’ αφαιρέσει αυτές ούτε να
ζητήσει οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης από το Δήμο. Στο διάστημα ακινητοποίησης του σκάφους για τις
παραπάνω συντηρήσεις ή επισκευές από βλάβες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, ο μισθωτής υποχρεούται να
καλύπτει τα προβλεπόμενα δρομολόγια με άλλο σκάφος ίδιας δυναμικότητας και με δικές του δαπάνες.
Ο μισθωτής υποχρεούται να διαθέτει το αναγκαίο σύμφωνα με το νόμο προσωπικό και ο Κυβερνήτης
του σκάφους πρέπει να έχει πτυχίο Γ΄ τάξης ή ειδικό πτυχίο πρακτικού ή άδεια πηδαλιούχου. Επίσης πρέπει να
τηρούνται όλα τα τυπικά και ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια του σκάφους, του προσωπικού και των
επιβατών.
Καμία δαπάνη του σκάφους δε βαρύνει το Δήμο. Το κόστος λειτουργίας δηλαδή τα καύσιμα τα
λιπαντικά και όλες εν γένει οι δαπάνες λειτουργίας του σκάφους, βαραίνουν το μισθωτή.
Για την κάλυψη των εξόδων του ο μισθωτής δικαιούται να εισπράττει αντίτιμο εισιτηρίου το ύψος του
οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2,00) ευρώ για μετάβαση και επιστροφή. Επίσης για στατιστικούς
λόγους στο τέλος κάθε μισθωτικού έτους είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στοιχεία κίνησης επιβατών και
υλικών.
12) Δικαίωμα συμμετοχής – Δικαιολογητικά
Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες , αλλοδαποί πολίτες ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τα εξής
δικαιολογητικά:
Α) Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος: φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εφόσον είναι
φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή του καθώς και τον ΑΦΜ και την ΔΟΥ που ανήκουν. Εάν πρόκειται
για νομικό πρόσωπο επίσημο αντίγραφο του αρχικού καταστατικού του νομικού προσώπου ή επικυρωμένο
αντίγραφο από δικηγόρο ή από δημόσια αρχή, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ και
σε περίπτωση ΑΕ επιπλέον αντίγραφο αποσπάσματος πρακτικού του Δ.Σ. του με το οποίο αποφασίζεται η
συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς
και ο αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει
τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα.
Β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.
Γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.
Δ) Προκειμένου περί εταιρειών πιστοποιητικό περί μη λύσεως και πτωχεύσεως από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
Ε) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα και του εγγυητή του ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης
διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του πράγματος που πρόκειται να
εκμισθωθεί και ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το μίσθιο για άλλους λόγους.
Η) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο.
Το αυτό ισχύει και για του λοιπούς εταίρους, εφόσον είναι εταιρεία.
13) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το σκάφος τα βιβλία και τα
πιστοποιητικά που το συνοδεύουν σε καλή κατάσταση (αξιόπλοο), διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Όλοι οι όροι της μίσθωσης κηρύσσονται ουσιώδεις η δε παραβίαση τινός εξ αυτών δίνει το δικαίωμα
στο Δήμο να καταγγείλει τη μίσθωση και να ζητήσει την απόδοση του σκάφους.
14) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως,
καθώς και η εν γένει παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους.

15) Ευθύνη Δήμου
Ο Δήμος δεν υπόκειται σε αποζημίωση έναντι του μισθωτή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στο
μίσθιο από τη συνήθη χρήση η από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία.
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος
ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.
16) Δημοσίευση Διακήρυξης
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 στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου .Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία
ημερήσια εφημερίδα,
17) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 30η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 09:30 εάν δεν παρουσιαστεί
κατ' αυτήν πλειοδότης.
Η δημοπρασία θα επαναληφθεί με απόφαση 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 θα γνωστοποιηθεί 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.
18) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο Δημοτικό κατάστημα Λ.Αλεξάνδρας 6Α και στα τηλέφωνα 2661362724, 2661362711
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας
Ο Δημαρχών Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός

