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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 Την υπ’ αριθμόν 76 / 2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 
διεξαγωγής  πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση των μαρ-
μάρων και των μεταλλικών ειδών των τάφων του Δημοτικού Κοιμητηρίου, μετά την 
αίτηση εκταφής. 

 Την υπ’ αριθμόν 522 / 2022 ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την 
οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

 Το Π.Δ. 270 / 1981 « Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 
διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 
κοινοτήτων », που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 77 / Α / 30-03-1981.

 Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν 3463 / 2006 «Αντικατάσταση, τροποποίηση 
και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», που δημοσιεύ-
τηκε στο ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Προκηρύσσει πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκποίηση των μαρμάρων και 
των μεταλλικών ειδών των τάφων του Δημοτικού Κοιμητηρίου, μετά την αίτηση εκταφής, 
με τους εξής όρους:

Άρθρο 1
Αντικείμενο της δημοπρασίας.

Η δημοπρασία αφορά την τμηματική εκποίηση των μαρμάρων και των μεταλλικών ειδών 
των τάφων που περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου, μετά την ανακομιδή των σωρών, 
στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Χαλανδρίου και ισχύει για δύο ( 2 ) χρόνια από την υπο-
γραφή της σύμβασης.
Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών και τις μελλοντικές προβλέψεις, 
ο αριθμός των εκταφών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στις δύο χιλιάδες ( 2.000 ) κατά τη διετία 
ισχύος της σύμβασης.



Με αίτηση τους οι συγγενείς μπορούν να παραλάβουν τυχόν κινητά μέρη που επιθυμούν 
(καντήλια, σταυρούς, φωτογραφίες κ.λπ.).
Για την επιθυμία των συγγενών να αφαιρέσουν με δική τους ευθύνη τα μάρμαρα και τα 
μεταλλικά είδη, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των συγγενών, στην οποία αναγράφονται τα 
στοιχεία του εργολάβου ο οποίος θα προβεί στην αφαίρεση, ενώ κρατείται αρχείο από τον 
προϊστάμενο του κοιμητηρίου και ο ανάδοχος δεν μπορεί να προβάλει απαίτηση επί 
αυτών των τάφων.
Κατά την αφαίρεση των μαρμάρων και μεταλλικών σκευών, τηρείται η ίδια διαδικασία 
που περιγράφεται παρακάτω (αφαίρεση μπαζών εκτός κοιμητηρίου κ.λπ.)

Άρθρο 2
Τόπος και χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί, κατ’ εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 194 του Ν. 3463 / 2006 και του Π.Δ. 270 / 81, στο Δη-
μοτικό Κατάστημα, Αγίου Γεωργίου 30 και Αριστείδου, την 19η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και 
από τις 10.00 μέχρι τις 12.00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών. 
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, με 
απόφαση της επιτροπής, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα. Η δέσμευση δε αυτή 
μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο εις τους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστι-
κώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της 
δημοπρασίας, πριν από την έναρξη της διαδικασίας, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει 
νόμιμο πληρεξούσιο.
Κατά την διάρκεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη της Επιτροπής Δημοπρασιών, τον πλειοδότη και τον εγγυητή του.
Μετά την λήξη της δημοπρασίας καμία αντιπροσφορά δεν γίνεται δεκτή. 

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά συμμετοχής στην δημοπρασία.

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε 
εταιρικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίες.
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
καταθέσει στην Επιτροπή Δημοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε 
εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, 
το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δη-
μοσίευση, καθώς και πρακτικό για την συμμετοχή στη συγκεκριμένη δημοπρασία.



2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 1986 προς την επιτροπή διενέργειας της δημοπρα-
σίας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται ότι ο συμ-
μετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφυλάκτως.

3. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.

4. Πρόσφατη, ( εντός του τελευταίου μήνα ), βεβαίωση μη οφειλής ή ρύθμισης χρεών 
από τον Δήμο Χαλανδρίου.

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. Αν 
ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, θα προσκομίσει απόσπασμα ποινικού 
μητρώου του Προέδρου και του Διευθύνοντος συμβούλου ή του Εκπροσώπου και 
διαχειριστή ανάλογα με την νομική μορφή του.

Άρθρο 4
Εγγυήσεις.

Για την έγκυρη συμμετοχή του στην δημοπρασία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει 
στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστα-
σης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για 
παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο 
που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή 
Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού χιλίων ευρώ    
( 1000,00 €), που είναι ισόποσο με το δέκα επί τοις εκατό (10%) του οριζόμενου στη δια-
κήρυξη ελάχιστου εκτιμώμενου ορίου πρώτης προσφοράς.
Για τον πλειοδότη, η εγγύηση συμμετοχής θα αντικατασταθεί, πριν την υπογραφή της 
σύμβασης, με άλλη, ποσού ίσου με το 10% του συνολικού ποσού που επιτεύχθηκε στην 
δημοπρασία, σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 Στους υπολοίπους συμμετέχοντες στην δημοπρασία, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέ-
φεται.

Άρθρο 5
Χρόνος κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου είκοσι τέσσερες 
ώρες πριν την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 18η 
Ιουλίου και ώρα 10:00. 

Άρθρο 6
Εγγυητής.



Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και καθ’ ολοκληρίαν 
υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 7
Δικαίωμα αποζημίωσης.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των 
πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 8
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς.

Ως πρώτη προσφορά που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, ορίζεται 
το ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €) ανά μνημείο και συνολική εκτιμώμενη αξία τις  δέκα 
χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €).

Άρθρο 9
Καταβολή τιμήματος.

Το τίμημα της σύμβασης, όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατά την πλειοδοτική δημοπρασία 
θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις, όπως θα προκύπτει από την γραπτή βεβαίωση της 
υπηρεσίας του Κοιμητηρίου, για τον αριθμό των ανακτηθέντων μνημείων. Η κάθε δόση 
θα καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα και θα αφορά τις ανακτήσεις 
του προηγούμενου μήνα.
Καθυστέρηση καταβολής του μηνιαίου τιμήματος πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών, θα 
αποτελεί αιτία λύσης της σύμβασης εις βάρος του πλειοδότη.
Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του πλειοδότη προς το Δήμο θα εισπράττονται σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί είσπραξης των δημοσίων εσόδων, επιβαρυνόμενες 
και με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Άρθρο 10
Υπογραφή της σύμβασης.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ( 10 ) ημε-
ρών  από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης της δημοπρασίας, ενερ-
γούμενης με αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύντα-
ξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του 
δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. 
Το προσφερθέν από τον τελευταίο πλειοδότη ποσό ανά μνημείο, το οποίο πολλαπλασια-
ζóμενο επί των εκτιμωμένων εκταφών (2.000) θα αποτελέσει και το ποσό της σύμβασης, 
θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Σε περίπτωση μη αποδοχής και μη καταβολής του τιμήματος, λύνεται η σύμβαση σε βά-
ρος του, με όλες τις συνέπειες του άρθρου 12 της παρούσας διακήρυξης. 



Η υπογραφείσα σύμβαση, μπορεί να λυθεί και πριν της οριζόμενης στο άρθρο 1 ημερομη-
νίας, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συναινέσουν γι’ αυτό.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις πλειοδότη.

01.Η αποξήλωση καθώς και η μεταφορά των μνημείων θα γίνεται τμηματικά από τους 
τάφους, μία (1) ημέρα προ της ημέρας εκταφής του νεκρού, με ευθύνη του πλειοδό-
τη και υπόδειξη της υπηρεσίας.

02.Οι τάφοι, τα μάρμαρα των οποίων θα συλλέγονται, θα υποδεικνύονται στον ανάδο-
χο με εβδομαδιαία κατάσταση που θα του χορηγείται, μέχρι το μεσημέρι της Παρα-
σκευής της προηγούμενης εβδομάδας, από το αρμόδιο τμήμα κοιμητηριού της Δι-
εύθυνσης Περιβάλλοντος . 

03.Οι δαπάνες αποξήλωσης και μεταφοράς των μαρμάρων βαρύνουν αποκλειστικά τον 
ανάδοχο.

04.Η αποξήλωση θα γίνεται προσεκτικά με αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας, έτσι 
ώστε να μην προκαλούνται φθορές σε διπλανούς τάφους. Τα αποσπώμενα από τους 
τάφους μάρμαρα, θα εξάγονται από το Κοιμητήριο.

05.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα μνημεία που 
του υποδεικνύει η υπηρεσία. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούνται εκτός των μαρμά-
ρων να απομακρύνει εκτός του κοιμητηρίου με δικές του δαπάνες, τα υπολείμματα 
οικοδομικών υλικών και μπαζών που προκύπτουν από την αφαίρεση των μαρμά-
ρων. 

06.Απαγορεύεται η αποκομιδή μαρμάρων από άλλους τάφους ή χώρους, πλην αυτών 
που υποδεικνύει η αρμόδια υπηρεσία του Κοιμητηρίου.

07.Σε περίπτωση αφαίρεσης μνημείου από τάφο που δεν επίκειται εκταφή, ο ανάδοχος 
υποχρεούται άμεσα να αποκαταστήσει τη βλάβη με δικές τους δαπάνες, όπως ακρι-
βώς ήταν το μνημείο πριν την επέμβασή του. Ταυτόχρονα, του γίνεται αυστηρή επί-
πληξη και του γνωστοποιείται ότι σε περίπτωση επανάληψης, μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος με όλες τις συνέπειες του άρθρου 12 της παρούσας διακήρυξης.

08.Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η πρόσλη-
ψη συνεταίρου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης.

09.Ο πλειοδότης οφείλει να τηρεί συστηματικά τα στοιχεία που αφορούν την κίνηση 
του αντικειμένου της δημοπρασίας και να ενημερώνει το Δήμο γι’ αυτά, εφόσον 
του ζητηθούν.

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές διατάξεις των νόμων και τον Κανο-
νισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου. Επίσης, οφείλει να προβεί στις απαραίτητες 



ενέργειες για να λάβει την προβλεπόμενη άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη 
νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς του. 

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τους απαραίτητους εκ του νόμου κανό-
νες υγιεινής και ασφάλειας.

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρεί τα μνημεία με τον απαιτούμενο σεβασμό, να 
φροντίζει με υπευθυνότητα και σχολαστικότητα την τήρηση των συμφωνηθέντων. 
Ο ίδιος και το προσωπικό του οφείλουν να συμπεριφέρονται προς τους πολίτες με 
πνεύμα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας. 

13. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, οι λοιπές εισ-
φορές, επιβαρύνσεις και κάθε άλλη τυχόν εισφορά ή αποζημίωση, βαρύνει αποκλει-
στικά τον πλειοδότη. 

14. Ο μισθωτής υποχρεούται να αποδέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα του 
Δήμου και των λοιπών αρμόδιων αρχών οποιαδήποτε στιγμή.

Άρθρο 12
Λοιπές διατάξεις.

1. Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στον ανάδοχο για την πραγματική κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται τα μνημεία, που θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση. 
Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του συμβατικού ποσού. 
Ακόμα, αποκλείεται στον ανάδοχο η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το 
λόγο αυτό.

2. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης 
του συμβατικού ποσού για βλάβη των μνημείων από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, 
που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλ-
λάσσεται της καταβολής του συμβατικού ποσού, εάν δεν έκανε χρήση του δικαιώ-
ματος, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

3. Απαγορεύεται ο ανάδοχος να προσελκύει συγγενείς των ενταφιασμένων στο Κοιμη-
τήριο νεκρών με σκοπό την κατασκευή νέων μνημείων ή την επ’ ωφελεία του λοιπή 
δραστηριότητα, εκμεταλλευόμενος το γεγονός της αναδοχής του.

4. Ο πλειοδότης για όσο χρόνο μετά τη λήξη της σύμβασης θα κάνει χρήση του δικαι-
ώματος, οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο αποζημίωση για τη χρήση, ποσό ίσο με το 
ποσό της σύμβασης που έληξε. Ο πλειοδότης τον όρο αυτό αποδέχεται ανεπιφύλα-
κτα, παραιτείται δε του δικαιώματος προσφυγής του στα δικαστήρια για επίλυση 
τυχόν διαφωνίας ή και μείωσης των ποσών αυτών. 

5. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται: 



α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και τη λύση της σχετικής σύμβασης, με την υποχρέωση του 
να σταματήσει τη δραστηριότητα του, που απορρέει από τη σύμβαση, αμέσως μετά 
την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Η παύση της δραστηριότητας του μπορεί 
να ζητηθεί από το Δήμο και πριν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.
                                                                                                                                     
β) Την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας με την υποχρέωση αυτού για τον 
υπολειπόμενο μέχρι τη λήξη της σύμβασης χρόνο προς την άμεση και αλληλέγγυα 
πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού, αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, τη 
διαφορά δε του ποσού, αν κατά τη νέα επιτευχθεί μικρότερο ποσό, λόγω ποινικής 
ρήτρας.                                                                                                                            

γ) Την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της εγγύησης που έχει κατατεθεί από αυτόν 
λόγω ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου αποζημίωσης. Δεν αποκλείεται ακόμη, να 
επιδιώξει ο Δήμος και την αποζημίωση του για κάθε άλλη ζημιά, που τυχόν θα 
υποστεί από την παραπάνω λόγω υπαιτιότητας του μειοδότη λύσης της σύμβασης. 

δ) Τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα 
έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επανα-
ληπτικής στο τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του, 
εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

 
Άρθρο 13

Δημοσίευση της διακήρυξης.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου « www.halandri.gr » και στον 
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Αγίου Γεωργίου 30 και Αριστείδου, 
για τουλάχιστον δέκα ( 10 ) ημέρες πριν την τέλεση της δημοπρασίας.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια  εφημερίδα « Αμαρυσία » και 
στην εβδομαδιαία « Χτύπος », κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Το ποσό των εν λόγω δημοσιεύσεων θα ανέλθει στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα έξι 
ευρώ και σαράντα λεπτών ( 446,40 € ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον 
Κ.Α 10.6463.01 του προϋπολογισμού του Δήμου μας Ο.Ε 2022.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει συνταχθεί η σχετική Α.Α.Υ. με αριθμό  1230 / 15-06-2022, 
η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α / α 9. 

Άρθρο 14
Έξοδα σύμβασης.

Ο πλειοδότης υποχρεούται, με την υπογραφή της σύμβασης, να πληρώσει τα έξοδα της 
δημοπρασίας ( τέλη, κηρύκεια, δημοσιεύσεις στον τύπο κτλ.).



Άρθρο 15
Επανάληψη της δημοπρασίας.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από το δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

1. 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 στην διενέργεια της δημοπρασίας.

2. Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούν-
ται να υπογράψουν τα  πρακτικά, ή την σύμβαση της μίσθωσης.

                                                                                                                                                    
Στην περίπτωση που ο πλειοδότης αρνείται την υπογραφή της σύμβασης, η 
δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος αυτού και του εγγυητή του. Ως ελάχιστο δε 
όριο του μισθώματος ορίζεται το υπ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο 
να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου 
αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης πέντε ( 5 ) 
τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας.

Άρθρο 16
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το τμήμα Εσόδων του Δήμου Χαλαν-
δρίου, κος Μαρούλης Απόστολος τηλέφωνο 2132023871, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα 
από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της 
ημέρας διεξαγωγής της δημοπρασίας.

                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                           ΣΥΜΕΩΝ ( ΣΙΜΟΣ ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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