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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΧΡΗΗ ΑΙΓΙΑΛΟΤ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΙΑ
Ο Ανηιδήμαπσορ Οικονομικών ηος Δήμος Νοηίος Πηλίος πποκηπύζζει ζε θανεπή
πλειοδοηική δημοππαζία
για ηην παρατώρηζη ηοσ δικαιώμαηος απλής τρήζης αιγιαλού,
παραλίας, προς ηρίηοσς, με ζύναυη μιζθφηικής ζτέζης, ένανηι ανηαλλάγμαηος .
Η δημοππαζία θα διενεπγηθεί ζηα γπαθεία ηος Δήμος Νοηίος Πηλίος ζηιρ 26-3-2017 ημέρα
ΔΕΤΣΕΡΑ και ώρα 10:00-11:30 π.μ. ενώπιον ηηρ απμόδιαρ από ηο Νόμο Επιηποπήρ. Η
Δημοππαζία μποπεί να ζςνεσιζηεί και πέπαν ηηρ οπιζόμενηρ ζηη διακήπςξη ώπαρ, εθ’ όζον
εξακολοςθούν άνες διακοπήρ οι πποζθοπέρ με ηοςρ παπακάηω όποςρ:
Άρθρο 1ο
Σα προσ παραχϊρηςη χρήςεωσ τμήματα κοινοχρήςτου χϊρου αιγιαλοφ, όπωσ περιγράφονται
και απαριθμοφνται παρακάτω θα χρηςιμοποιηθοφν αποκλειςτικά και μόνο για την ανάπτυξη
δραςτηριοτήτων που εξυπηρετοφν τουσ λουόμενουσ η την αναψυχή του κοινοφ (π.χ. θαλάςςια
μζςα αναψυχήσ-ομπρζλεσ-ξαπλϊςτρεσ-λειτουργία τροχήλατου αυτοκινοφμενου).
Άρθρο 2ο
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και λήγει
την 31-12-2018 οπότε και ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον
παραχωρηθέντα χώρο. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό ως κάτωθι:
ΣΟΠΟΘΕΙΑ

Σ.Μ.

ΕΙΔΟ ΠΑΡ/Η

ΠΟΟ
ΠΡΩΣΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

50

ΜΕΑ ΑΝΑΨΤΧΗ-ΘΑΛΑΙΑ ΠΟΡ

8,00€/τ.μ.

40,00€

1

ΚΟΡΟΠΗ -ΠΑΡΑΛΙΑ

2

ΜΕΑ ΑΝΑΨΤΧΗ-ΘΑΛΑΙΑ ΠΟΡ

8,00€/τ.μ.

40,00€

3

ΚΑΒΟ ΑΛΟΓΟΠΟΡΟΤ
50
ΣΡΙΚΕΡΙ
ΘΕΗ ΚΟΤΡΑ-ΠΛΑΣΑΝΙΑ 100

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΜΑΣΑ

10,00€/τ.μ.

100,00€

4

ΘΕΗ ΚΟΤΡΑ-ΠΛΑΣΑΝΙΑ

15

ΚΑΝΣΙΝΑ

500,00€

50,00€

5

ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

20

ΜΕΑ ΑΝΑΨΤΧΗ-ΘΑΛΑΙΑ ΠΟΡ

8,00€/τ.μ.

16,00€

Άρθρο 3ο
Σο αντίτιμο χρήςεωσ θα καταβληθεί ωσ εξήσ :
α) 30% υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με το άρκρο 13 τθσ ΚΤΑ ΔΔΠ007378/0454Β΄ΕΞ2017(ΦΕΚ
1636/Β/12-5-2017) και
β) εξόφλθςθ του υπολοίπου 70% επί του ςυνόλου μιςκϊματοσ (υπζρ Διμου Νοτίου Πθλίου) με
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
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Επίςθσ ορίηονται οι παρακάτω όροι:
Άρθρο 4ο
Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία κα πρζπει να κατακζςει ςτθν επιτροπι διενζργειασ τθσ
δθμοπραςίασ κατά τθν θμζρα τθσ διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ, τα ακόλουκα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά:
1) Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ αν είναι φυςικό πρόςωπο
2) χετικό παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ αν είναι εταιρεία ι κοινοπραξία
3)Εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ ι γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και
Δανείων αξίασ ίςθσ προσ το 10% του οριηόμενου ςτθ διακιρυξθ ελάχιςτου ορίου κατϊτερθσ
προςφοράσ, τοφτου υπολογιηόμενου για ΕΝΑ ΕΣΟ τθσ μίςκωςθσ (ΕΣΗΙΑ), θ οποία μετά τθ λιξθ τθσ
δθμοπραςίασ κα επιςτραφεί ςτουσ διαγωνιηόμενουσ, εκτόσ του τελευταίου πλειοδότθ που κα
παραμείνει ςτθν υπθρεςία του Διμου Νοτίου Πθλίου μζχρι κατακυρϊςεωσ τθσ δθμοπραςίασ, οπότε κα
αντικαταςτακεί κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ ι
γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων αξίασ ίςθσ προσ το 10% επί του
επιτευχκθςομζνου μιςκϊματοσ υπολογιηόμενου για ολόκλθρο το χρόνο τθσ μίςκωςθσ.
4)Βεβαίωςθ από τθν Σαμειακι Τπθρεςία του Διμου περί μθ οφειλισ του ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΟ (εξίςου και
για τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ, αν είναι εταιρεία), 5)Βεβαίωςθ από τθν Σαμειακι Τπθρεςία του Διμου
περί μθ οφειλισ του ΕΓΓΤΗΣΗ.
6)Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Δθμόςιασ Οικονομικισ Τπθρεςίασ (Δ.Ο.Τ.), για χρζθ προσ το δθμόςιο του
ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΟ(εξίςου και για τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ, αν είναι εταιρεία), και του ΕΓΓΤΗΣΗ
(φορολογικι ενθμερότθτα)
7)Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΤΠΟΧΡΕΟΤ και του ΕΓΓΤΗΣΟΤ του.
8)Αντίγραφο (επικυρωμζνο) τθσ άδειασ παραμονισ για αλλοδαποφσ εκτόσ των χωρϊν τθσ Ε.Ε ι άδεια
παραμονισ εάν ζχουν ικαγζνεια κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε.
9)Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΟ, ότι ζχει λάβει γνϊςθ των όρων τθσ
διακιρυξθσ και ότι τουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα.
Άρθρο 5ο
Δεν κα γίνουν δεκτοί ςτθν δθμοπραςία, όποιοι (ΠΛΕΙΟΔΟΣΕ ΚΑΙ ΕΓΓΤΗΣΕ) ζχουν κθρυχκεί ζκπτωτοι
από ςυναφι δθμοπραςία του Διμου Νοτίου Πθλίου εντόσ τθσ τελευταίασ πενταετίασ.
Άρθρο 6ο
Oι προςφορζσ των πλειοδοτϊν γράφονται ςτα πρακτικά κατά ςειρά εκφωνιςεωσ με το ονοματεπϊνυμο
του πλειοδότθ. Κάκε προςφορά είναι υποχρεωτικι για το πλειοδότθ, θ υποχρζωςθ δε αυτι μεταβαίνει
αλλθλοδιαδόχωσ από τουσ πρϊτουσ ςτουσ ακολοφκουσ και επιβαρφνει οριςτικϊσ τον τελευταίο
πλειοδότθ. Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει τοφτο, προσ τθν επί
τθσ δθμοπραςίασ επιτροπι πριν από τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ, αφοφ παρουςιάςει νόμιμο
πλθρεξοφςιο, άλλωσ κεωρείται ότι μετζχει για λογαριαςμό δικό του.
Άρθρο 7ο
Η απόφαςθ τθσ επί τθσ δθμοπραςίασ επιτροπισ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερόμενου να ςυμμετάςχει
ςτθ δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τουσ υπό τθσ οικείασ διακθρφξεωσ προβλεπόμενουσ όρουσ,
αναγράφεται ςτα πρακτικά. Σα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ ςυντάςςονται εφϋαπλοφ χάρτου.
Άρθρο 8ο
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ κα υπογράψει τα
πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και κα είναι αλλθλεγγφωσ και ςε ολόκλθρο υπεφκυνοσ με αυτόν για τθν
εκπλιρωςθ των όρων τθσ παραχϊρθςθσ χριςεωσ.
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Άρθρο 9
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα για αποηθμίωςθ λόγω μθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν τθσ
δθμοπραςίασ από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Άρθρο 10ο
Ο Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του χριςτθ, οφτε υποχρεοφται ςε επιςτροφι ι μείωςθ του αντιτίμου
χριςεωσ ι και πρόωρθ λιξθ τθσ χριςθσ άνευ αποχρϊντοσ λόγου.
Άρθρο 11ο
Μετά τθ ςυνυπογραφι του μιςκωτθρίου από τον εξουςιοδοτθμζνο υπάλλθλο του Αυτοτελοφσ
Γραφείου Δθμόςιασ Περιουςίασ Μαγνθςίασ θ παραχϊρθςθ χριςθσ κεωρείται ότι ζγινε οριςτικά.
Άρθρο 12ο
Ο χριςτθσ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του παραχωρθμζνου χϊρου, τισ υπζρ αυτοφ δουλείεσ,
τα όρια αυτοφ, να προςτατεφει αυτό από κάκε καταπάτθςθ και γενικά να διατθρεί το χϊρο ςε καλι
κατάςταςθ, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ.
Άρθρο 13ο
Ο χριςτθσ υποχρεοφται όταν λιξει θ διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ να παραδϊςει τον παραχωρθκζντα
χϊρο ςτθν κατάςταςθ που το παρζλαβε, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποκατάςταςθ κάκε φκοράσ,
βλάβθσ ι ηθμιάσ, πζρα από τθ ςυνικθ χριςθ. Ο Διμοσ Νοτίου Πθλίου μπορεί να ηθτιςει μετά τθν λιξθ
του ςυμβατικοφ χρόνου χριςθσ τθν επαναφορά των πραγμάτων ςτθν πρότερθ κατάςταςθ.
Άρθρο 14ο
Απαγορεφεται απόλυτα θ ςιωπθρι αναμίςκωςθ ι θ περαιτζρω υπεκμίςκωςθ των κοινοχριςτων
χϊρων από τουσ μιςκωτζσ με οποιοδιποτε τρόπο ςε οποιονδιποτε με ι χωρίσ αντάλλαγμα.
Άρθρο 15ο
Απαγορεφεται ο πλειοδοτιςασ-παραχωρθςιοφχοσ χριςτθσ να ςυμμετάςχει ςε άλλο πλειοδοτικό
διαγωνιςμό του ιδίου αντικειμζνου, είτε ωσ φυςικό πρόςωπο, είτε ωσ ςυμμετζχων ςε εταιρεία
οποιαςδιποτε μορφισ (κεφαλαιουχικι, προςωπικι εταιρεία, κ.λ.π.) ι ςε οποιαδιποτε άλλθ παραλία
του Διμου Νοτίου Πθλίου. Σο ίδιο ιςχφει και για τουσ όμορουσ ςτον αιγιαλό ιδιοκτιτεσ ξενοδοχειακϊν
επιχειριςεων και λοιπϊν μζςων αναψυχισ που κάνουν χριςθ του ίδιου αντικειμζνου.
Άρθρο 16ο
Ο χριςτθσ δεν αντλεί κανζνα δικαίωμα από μιςκωτικι ςφμβαςθ αφοφ πρόκειται για απλι
παραχϊρθςθ χριςεωσ αιγιαλοφ του Ν.2971/2001 και όχι για μίςκωςθ.
Άρθρο 17ο
Να μθν τίκεται κζμα ακζμιτου ανταγωνιςμοφ μεταξφ των μιςκωτϊν που αςκοφν ομοειδι
δραςτθριότθτα.
Άρθρο 18ο
Να μθν δθμιουργοφνται κζματα υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ από τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ.
Άρθρο 19.
Ο χριςτθσ κα χρθςιμοποιεί τον παραχωροφμενο χϊρο, κατά τρόπο που να μθν παραβιάηεται ο
προοριςμόσ του ωσ κοινόχρθςτοσ.
Άρθρο 20.
Απαγορεφεται : α)οποιαδιποτε επζμβαςθ που αλλοιϊνει τθ φυςικι μορφολογία και τα βιοτικά
ςτοιχεία των χϊρων αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ, κακϊσ και τον κοινόχρθςτο
χαρακτιρα αυτϊν, όπωσ θ ανζργεςθ κάκε είδουσ κτίςματοσ ι τοποκζτθςθ καταςκευάςματοσ που
ςυνδζεται ςτακερά με το ζδαφοσ (πάκτωςθ με ςκυρόδεμα, τςιμεντοςτρϊςεισ, πλακοςτρϊςεισ,
3
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επιχωματϊςεισ κ.λ.π.), κακϊσ και θ τοποκζτθςθ ςκθνϊν και τοποκζτθςθ τροχόςπιτων, αυτοκινιτων
κ.λ.π..
Άρθρο 21.
Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ πινακίδων, επιγραφϊν, ειδϊν από πλαςτικό, ψυγείων, μπαρ, κακϊσ και
κάκε είδουσ μθ προβλεπόμενου από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 13 του Ν. 2971/2001,
προςωρινοφ ι μόνιμου χαρακτιρα (ξφλινα δάπεδα, ςτζγαςτρα- τζντεσ κ.λ.π.)
Άρθρο 22.
Ο κάκε χριςτθσ υποχρεοφται ςτθ βοικεια των ναυαγοςωςτικϊν αναγκϊν τθσ παραλίασ ςτθν ευρφτερθ
περιοχι του.
Άρθρο 23.
Απαγορεφεται αυςτθρά, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ χριςθσ τθσ παραλίασ ,θ τοποκζτθςθ ςτο χϊρο αυτό,
αντικειμζνων ξζνων προσ τθ χριςθ.
Άρθρο 24.
ε περίπτωςθ πρόωρθσ λιξθσ τθσ παραχϊρθςθσ, με υπαιτιότθτα του χριςτθ, αυτόσ υποχρεοφται ςτθν
καταβολι όλου του αντιτίμου που αφορά ςτον υπόλοιπο χρόνο μζχρι τθν λιξθ τθσ χριςθσ.
Άρθρο 25.
Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται ςτθν επιςτροφι ι ςτθν μείωςθ του αντιτίμου χριςεωσ, οφτε ζχει ευκφνθ για
τυχόν άρνθςθ των δθμοςίων αρχϊν να χορθγιςουν οποιαδιποτε άδεια, ςτον χριςτθ.
Άρθρο 26.
Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκινιτου μζςα ςτισ παραλίεσ για μεταφορά διαφόρων αντικειμζνων πλθν
τθσ ζναρξθσ χριςθσ και λιξθσ κάκε κερινισ περιόδου.
Άρθρο 27.
Ο χριςτθσ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ υποχρεοφται να παράςχει κάκε βοικεια για τθν κατάςβεςι τθσ,
οπουδιποτε και εάν υπάρχει, όποτε του ηθτθκεί κακϊσ επίςθσ υποχρεοφται και ςε βάρδια
πυραςφαλείασ για ολόκλθρθ τθν κερινι περίοδο.
Άρθρο 28.
Απαραίτθτθ θ ευπρεπισ εμφάνιςθ και θ καλι ςυμπεριφορά του χριςτθ, προσ τουσ επιςκζπτεστουρίςτεσ του κάκε χϊρου, από τουσ χριςτεσ και το υπαλλθλικό προςωπικό αυτϊν.
Άρθρο 29.
Ο χριςτθσ οφείλει να δζχεται τον ζλεγχο του Διμου για τθν εξακρίβωςθ τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ
παραχϊρθςθσ χριςεωσ.
Άρθρο 30.
Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, οι νόμιμεσ κρατιςεισ, τα τζλθ χαρτοςιμου κ.λ.π. βαρφνουν τον
χριςτθ.
Άρθρο 31.
Δεν επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ του μιςκωτι ςτον κοινόχρθςτο χϊρο πριν τθ ςφναψθ τθσ μίςκωςθσ,
κακϊσ και θ παραμονι αυτοφ μετά τθν λιξθ αυτισ.
Άρθρο 32.
Ο μιςκωτισ υπόκειται ςτουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ, τθσ υπ αρικμ. ΔΠ0005159/586ΒϋΕΞ2015/0704-2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεφχοσ Β’) KYA, κακϊσ και του ν. 2971/2001 ζςτω και αν δεν
αναφζρονται ςτο κείμενο αυτισ.
Άρθρο 33.
Η τυχόν ανάκλθςθ τθσ παραχϊρθςθσ προσ τον Ο. Σ. Α. ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ και τθν ανάκλθςθ
όλων των παραχωριςεων, που ζχουν ςυντελεςτεί βάςει αυτισ.
4
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Άρθρο 34.
Η μθ τιρθςθ όλων των παραπάνω όρων από πλευράσ του χριςτθ, οι οποίοι όροι ςυμφωνοφν όλοι ωσ
ουςιϊδεισ, όταν αυτό διαπιςτωκεί από το Διμο Νοτίου Πθλίου, κα επιφζρει τθν καταγγελία τθσ
παραχϊρθςθσ χριςεωσ του χϊρου από πλευράσ του Διμου Νοτίου Πθλίου εισ βάροσ των χρθςτϊν και
τθν πρόωρθ λιξθ τθσ χριςθσ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν καταπατιςεισ των
κοινοχριςτων χϊρων ι αυκαίρετεσ επεμβάςεισ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, κα ενθμερωκεί άμεςα θ
αρμόδια κτθματικι υπθρεςία, προκειμζνου θ τελευταία να προβεί ςτθ λιψθ μζτρων προςταςίασ,
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία.
Άρθρο 35.
1)Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται οίκοκεν από τον διμαρχο, εάν δεν παρουςιαςκεί κατ' αυτιν
πλειοδότθσ.
2) δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου όταν:
α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθ Οικονομικι επιτροπι ι το δθμοτικό ςυμβοφλιο ι τθν
αρμόδια Διοικθτικι αρχι λόγω αςφμφορου του επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ
διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ
β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ και ο εγγυθτισ του αρνοφνται να
υπογράψουν τα πρακτικά, ι τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ, επίςθσ όταν μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο
πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ δεν προςζλκει αυτόσ
εμπροκζςμωσ για τθν ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
τθν περίπτωςθ (β) θ δθμοπραςία, επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ και του
εγγυθτι αυτοφ, ωσ ελάχιςτον δε όριο προςφοράσ ορίηεται το επ' ονόματι τοφτου κατακυρωκζν ποςόν,
δυνάμενο να μειωκεί με απόφαςθσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.
Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του δθμάρχου αναφερομζνθσ
ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιευόμενθσ, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρασ προ τθσ
θμζρασ τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δε ςφμφωνα με τα όςα αναφζρκθκαν. Η
επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται με βάςθ τθ δοκείςα τελευταία προςφορά κατά τθν
προθγοφμενθ δθμοπραςία.
Η διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί με φροντίδα του δθμάρχου δζκα (10) θμζρεσ, πριν από τθ διενζργεια τθσ
δθμοπραςίασ με τοιχοκόλλθςθ αντιγράφου αυτισ ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων των δθμοτικϊν
καταςτθμάτων και ςε μία κακθμερινι εφθμερίδα του Νομοφ.
Άρθρο 36.
Οι παραχωροφμενοι χϊροι αποτυπϊνονται με ακρίβεια ςτουσ επιςυναπτόμενουσ ςτθν παροφςα
διακιρυξθ ορκοφωτοχάρτεσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτα γραφεία του Διμου Νοτίου Πθλίου ,εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτα
τθλ. 2423054316
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Παπαδθμθτρίου Μιλτιάδθσ
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