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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
 

 
 

Αριθμός Συνεδρίασης : 32 / 27.07.2018 
 
 
Αριθμός Απόφασης:  127 / 2018 
 

 

ΘΕΜΑ:  «Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ,  
στα πλαίσια των ετήσιων παραδοσιακών πανηγύρεων Σιδηροκάστρου και Ροδόπο-

λης» 

 

 

   Στο Σιδηρόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Ιουλίου 

του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00' π.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιντικής κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

7336/23.07.2018 έγγραφης πρόσκλησης που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα 

μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο των επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη: 

 

 

    Παρόντα μέλη                                             Απόντα μέλη 

  Μελαδίνης Αθανάσιος                             Τσίντσιος Γεώργιος                          

  Γεωργιάδης Άνθιμος                               Πασχαλίδης Θεόδωρος 

  Σαββίδης Παναγιώτης                             Ζλατίντσης Ευθύμιος 

  Αβραμίδης Αναστάσιος 

 

    O κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενoς το 2° θέμα 

της ημερήσιας διάταξης ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με τις υπ’ 

αριθμ. 211/2015 και 212/2015  κανονιστικές αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η διενέργεια των ετήσιων παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων στην Ροδό-

πολη και στο Σιδηρόκαστρο αντίστοιχα,  και η εκμίσθωση χώρων Λούνα Παρκ . 

     Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους της 

πλειοδοτικής δημοπρασίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 

εισήγηση του Προέδρου και  τις υπ’ αριθμ. 211/2015 και 212/2015  κανονιστικές 

αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση χώρων Λούνα Παρκ στην 

Ροδόπολη και στο Σιδηρόκαστρο αντίστοιχα, , το ΠΔ 270/1981, και το Ν. 4264/2014  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ομόφωνα 

Προκηρύσσει Δημοπρασία, που θα διενεργηθεί μέσω φανερού πλειοδοτικού προ-

φορικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση α) χώρου 300 τ.μ. περίπου στο κάτω μέ-

ρος της πλατείας Ροδόπολης  και β) χώρου 1.200 τ.μ. περίπου (υπ' αριθμ. 1 & 2 τε-

μάχια) , χώρου 400 τ.μ. περίπου (υπ' αριθμ. 3 τεμάχιο), χώρου 200 τ.μ. περίπου 

(υπ' αριθμ. 4 τεμάχιο) και χώρου  200 τ.μ. περίπου (υπ' αριθμ. 5 τεμάχιο) στο Σιδη-

ρόκαστρο, όπως αυτοί αποτυπώνονται στα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα. 

Οι όροι της Δημοπρασίας έχουν ως εξής: 
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Άρθρο 1: Αντικείμενο Δημοπρασίας 

Με την παρούσα διακήρυξη, εκτίθενται σε πλειοδοτικό φανερό και προφορικό δια-

γωνισμό με ανοιχτές προσφορές, οι εκμισθώσεις των παρακάτω χώρων: 

α) χώρου 300 τ.μ. περίπου στο κάτω μέρος της πλατείας Ροδόπολης.  και β) χώρου 

1.200 τ.μ. περίπου (υπ' αριθμ. 1 & 2 τεμάχια) , χώρου 400 τ.μ. περίπου (υπ' αριθμ. 

3 τεμάχιο), χώρου 200 τ.μ. περίπου (υπ' αριθμ. 4 τεμάχιο) και χώρου  200 τ.μ. πε-

ρίπου (υπ' αριθμ. 5 τεμάχιο) στο Σιδηρόκαστρο 

Οι παραπάνω εκμισθώσεις θα γίνουν  σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία 

και θα χρησιμοποιηθούν από τους μισθωτές για τον αποκλειστικό σκοπό της εγκατά-

στασης ΛΟΥΝΑ –ΠΑΡΚ στα πλαίσια των ετήσιων παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων 

Ροδόπολης και Σιδηροκάστρου 

 

Άρθρο 2: Περιγραφή χώρου 

α) πανήγυρη Ροδόπολης: 

 

Ο χώρος για την εγκατάστασή Λούνα - Παρκ βρίσκεται  στο κάτω μέρος της πλατεί-

ας Ροδόπολης και έχει έκταση 300 τ.μ. περίπου 

 

β) πανήγυρη Σιδηροκάστρου: 

 

οι χώροι για την εγκατάστασή Λούνα - Παρκ  είναι οι ακόλουθοι: 

α) 1.200 τ.μ. περίπου στα υπ' αριθμ. 1 & 2 τεμάχια 

β) 400 τ.μ. περίπου στο υπ' αριθμ. 3 τεμάχιο 

γ)  200 τ.μ. περίπου στο υπ' αριθμ. 4 τεμάχιο 

δ)  200 τ.μ. περίπου στο υπ' αριθμ. 5 τεμάχιο 

 

 

  Η χρήση των παραπάνω χώρων προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για εγκατά-

σταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) που περιέχουν μηχανικά μέσα 

ψυχαγωγίας όπως συγκρουόμενα αυτοκίνητα, σιδηροδρόμους, ρόδα, θεάματα κ.α. 

συναφή προς τη μορφή αυτή της ψυχαγωγίας είδη. 

Οι παραπάνω χώροι, παραχωρούνται για την εγκατάσταση μόνο  ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ και 

απαγορεύεται ρητώς: 

 Η τοποθέτηση τυχερών παιχνιδιών. 

 Η πώληση οποιονδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών εμπορικής χρήσης-

κατανάλωσης. 

 Η εγκατάσταση ψησταριών-καντινών (κινητών ή μη) και πλανόδιων πωλητών 

(σουβλάκια-καλαμπόκια κ.λπ.). 

 Γενικά οτιδήποτε δεν έχει σχέση με ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ. 

 

Άρθρο 3: Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί σε ημέρα και ώρα που 

θα ορισθεί με την σχετική διακήρυξη του Αντιδημάρχου Οικονομικών, ενώπιον της 

επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81, που έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 

260/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, 

εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημο-

πρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της ο-

ποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης 

μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον 

εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον 

πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την 

επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζο-

ντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει 

για δικό του λογαριασμό. 
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Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου 

να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύ-

ξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημο-

πρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. 
 

Άρθρο 4: Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

στο Σιδηρόκαστρο  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής σε ημέρα και ώρα που θα ορι-

σθεί με την σχετική διακήρυξη του Αντιδημάρχου Οικονομικών.  
 
 

Άρθρο 5: Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς 

Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται: 

α) για την πανήγυρη Ροδόπολης :     300,00 € 

 

 

β) για την πανήγυρη Σιδηροκάστρου: 

 

α) για τα 1.200 τ.μ. περίπου στα υπ' αριθμ. 1 & 2 τεμάχια, 4.000,00 € 

β) για τα 400 τ.μ. περίπου στο υπ' αριθμ. 3 τεμάχιο, 600,00 € 

γ)  για τα 200 τ.μ. περίπου στο υπ' αριθμ. 4 τεμάχιο, 350,00 € 

δ)  για τα 200 τ.μ. περίπου στο υπ' αριθμ. 5 τεμάχιο, 350,00 € 

 

 

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά 10,00 

ευρώ και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ από την αμέ-

σως προηγούμενη. 
 

Άρθρο 6: Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

ενώ αποκλείονται όσοι οφείλουν παλαιά μισθώματα. 

Κάθε πλειοδότης μπορεί να δώσει προσφορά για κάθε πανήγυρη χωριστά ή και για 

τις δύο μαζί.  Επίσης προσφορά μπορεί να δοθεί είτε για κάθε τεμάχιο χωριστά είτε 

για όλα μαζί.  

 
Άρθρο 7: Εγγυήσεις  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια επιτροπή φάκελο με τα 

κάτωθι δικαιολογητικά όλα επί ποινή αποκλεισμού: 

 Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-

νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τα-

μείου 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 Οργανι-

σμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 

ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 

διακήρυξης.  Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπο-

γραφή της σύμβασης με άλλη με ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό επί του 

επιτευχθέντος μισθώματος.   

 Αξιόχρεο κατά την κρίση της Επιτροπής εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό, καθιστάμενος 

για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου 

υπεύθυνος μετά του μισθωτού, παραιτούμενος των ευεργετημάτων της διαι-

ρέσεως και διζήσεως. 

Ο εγγυητής πρέπει να καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά: α) φωτοαντίγραφο αστυ-

νομικής ταυτότητας, β) βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου του Δήμου Σιντικής και της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.   περί μη οφειλής του οποιουδήποτε ποσού προς τον Δήμο 

 

Άρθρο 8: Δικαιολογητικά συμμετοχής  

1. Ασφαλιστική ενημερότητα 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου του Δήμου Σιντικής και της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.  περί μη 
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οφειλής του οποιουδήποτε ποσού προς τον Δήμο, από την οποία να εξάγεται ότι αυ-

τός και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες. 

4. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένη το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε πλήρη 

γνώση της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της. 

5. Σε περίπτωση εταιρείας αντίγραφο του καταστατικού της, με τις τροποποιήσεις 

του, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και επικυρωμένο 

φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.  Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμ-

μετέχουν στον διαγωνισμό όχι με το νόμιμο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού αλλά με 

εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνησί-

ου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, 

ή συμβολαιογράφο, ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

6. Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του. 

7. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ σε εμπο-

ροπανήγυρη ή θρησκευτική πανήγυρη. 

8. α) Υπεύθυνη Δήλωση - βεβαίωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής δι-

πλωματούχου μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου περί καλής λειτουργίας των μηχανημά-

των του ΛΟΥΝΑ -ΠΑΡΚ από ηλεκτρομηχανολογικής πλευράς και ότι οι ήλεκτρο μη-

χανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους ασφαλείας,  καθώς και ότι δεν υ-

πάρχουν εγκαταστάσεις άνω των 10 HP,  και β) υπεύθυνη δήλωση -βεβαίωση δι-

πλωματούχου πολιτικού μηχανικού περί καλής εγκατάστασης, στατικότητας και α-

σφαλούς λειτουργίας, με ημερομηνία εκείνη της εγκαταστάσεως. 

9. Γνωμάτευση του Συμβουλίου Θεάτρου – Κινηματογράφου. 

10. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένη το γνήσιο της υπογραφής, καλής εκτέλεσης 

όλων των όρων του Συμφωνητικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. 

11. Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της αστυ-

νομικής ταυτότητας. 

 

Αρθρο 9: Δικαίωμα αποζημίωσης 

     Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσής του πριν την έγκρι-

ση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

και στη συνέχεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. 

 

Αρθρο 10: Σύμβαση 

     Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μα-

κεδονίας για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον 

εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικού, που για λογαριασμό του 

Δήμου υπογράφει ο Δήμαρχος, αλλιώς κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και επανα-

λαμβάνεται η δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του. 

     Στην περίπτωση που στην νέα δημοπρασία θα επιτευχθεί μικρότερο μίσθωμα, ο 

τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής του θα είναι συνυπεύθυνοι απέναντι στο Δήμο. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται 

ότι καταρτίστηκε οριστικά. 
 

Αρθρο 11: Διάρκεια εκμίσθωσης 

Η μίσθωση αρχίζει: 

α) για το Σιδηρόκαστρο από 29.08.2018 έως και 03.09.2018 

β) για την Ροδόπολη από 13.09.2018 έως και 14.09.2018 

 

 

Αρθρο 12: Προθεσμία καταβολής του μισθώματος 

     Ο ανάδοχος πλειοδότης υποχρεούται αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέ-

σματος της δημοπρασίας να καταβάλει στο ταμείο του Δήμου εφάπαξ την τελική κα-

τακυρωτική τιμή του μισθώματος. 

     Τα τέλη χαρτοσήμου, όπως Δημόσιος και Κοινοτικός Φόρος κλπ. βαρύνουν τον 

τελευταίο πλειοδότη. 

 
Αρθρο 13: 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, 
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προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε απο-

ζημίωση. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις 

μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχε-

τικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις. 

Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με ευθύνη του πλειοδότη αναδόχου και 

υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη του, σύμφωνα με την HD 

384/4-3-2004 οδηγία του ΕΛΟΤ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής εγκατάστα-

σης και πριν την ηλεκτροδότηση, να προσκομίσει και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥ-

ΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965, άρθρο 2, Υ.Α. 

Φ.7.5./1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ.Α50/12081/ 642/26.7.2006, 

Υ.Α.Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν). 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα την ευθύνη έναντι οιουδήποτε τρί-

του τόσο κατά την εγκατάσταση-απεγκατάσταση του Λούνα - Παρκ όσο και κατά την 

λειτουργία αυτού. 

Ο Δήμος Σιντικής απαλλάσσεται κάθε ευθύνης για κάθε ζημία που τυχόν ήθελε προ-

κληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Δήμος Σιντικής δεν διατηρεί και δεν επι-

φυλάσσεται του δικαιώματος επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λού-

να – Παρκ. 

 
Άρθρο 14: Λήξη μίσθωσης 

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

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 
 

Άρθρο 15: Αναμίσθωση - Υπεκμίσθωση - Λοιπές απαγορεύσεις 

    Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγο-

ρεύεται απολύτως. 
 

Άρθρο 16: Ευθύνη Δήμου 

     Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή 

μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 
 

 

Άρθρο 17: Επανάληψη της δημοπρασίας 

    Σε περίπτωση μη προσέλευσης κανενός πλειοδότη ή ακύρωσης των πρακτικών 

της σχετικής δημοπρασίας αυτή επαναλαμβάνεται εντός 2 ημερών σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσης και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.  

Αν και μετά την διενέργεια του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν αναδειχθεί πλειοδό-

της, ο χώρος θα δοθεί απευθείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 18: Ενστάσεις 

     Οι ενστάσεις κατά του διαγωνισμού υποβάλλονται μέχρι της επομένης από τη 

διεξαγωγή του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας.  Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται 

εγγράφως και κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, το οποίο τις διαβιβάζει αυ-

θημερόν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιντικής. 
 

Άρθρο 19: Δημοσίευση Διακήρυξης 

    Η διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος 

Δι@ύγεια» και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) 

ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Σιντικής  και στην ιστοσελίδα του Δή-

μου (www.sidiki.gr), καθώς επίσης θα δημοσιευθεί και σε μία ημερήσια εφημερίδα 

του Ν. Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 

270/1981. 
 

Άρθρο 20: Λοιποί όροι 

   Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολο-

γημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την παρέμβαση 

των δικαστηρίων. 

 

 

http://www.sidiki.gr/
ΑΔΑ: 6612Ω1Υ-ΡΤΜ
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Άρθρο 21: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ανωτέρω διαγωνισμό από 

την ιστοσελίδα του Δήμου (www.sidiki.gr), και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες .- 

     

 

       Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  127/2018 .  

     Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Ο Πρόεδρος                                   Τα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Μελαδίνης Αθανάσιος  

http://www.sidiki.gr/
ΑΔΑ: 6612Ω1Υ-ΡΤΜ
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