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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας διακηρύσσει ότι εκθέτει με φανερή προ-
φορική πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία, την εκμίσθωση δημοτι-
κού χώρου που βρίσκεται στην πλατεία πλησίον παραλίας της Τοπικής 
Κοινότητας Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό να χρησιμο-
ποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως χώρος παιδικών δραστηριοτήτων σύμ-
φωνα με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1  ο  
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια της δημοπρασίας της παρούσας εκμίσθωσης διέπεται 
από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) και του 
Π.Δ.270/81 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) «περί καθορισμού των οργάνων 
της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίη-
ση ή εκμίσθωση ακινήτων και πραγμάτων των Δήμων».

Άρθρο 2  ο  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο εκμισθούμενος Δημοτικός χώρος βρίσκεται στην πλατεία πλη-
σίον παραλίας της Τοπικής Κοινότητας Σελιανιτίκων είναι δε εμβαδού 50 
τετραγωνικών μέτρων. Η ακριβής οριοθέτηση του χώρου θα γίνει από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.

Άρθρο 3  ο  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η εκμίσθωση του κοινόχρηστου τμήματος θα είναι διάρκειας πέντε 
(5) ετών, η οποία θα ισχύσει με την υπογραφή  του συμφωνητικού και θα 
λήξει με την συμπλήρωση  του οριζόμενου χρόνου, υποχρεούμενου του 
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μισθωτή  με  τη  λήξη  του  μισθώματος  να  παραδώσει  το  μίσθιο  χωρίς 
καμία ειδοποίηση εκ μέρους του Δήμου.

Άρθρο 4  ο  
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των είκοσι 
πέντε ευρώ (25,00 €) ανά τετραγωνικό μέτρο, ανά έτος, σύμφωνα με το 
από πέντε  Νοεμβρίου 2013 Πρακτικό της  Εκτιμητικής  Επιτροπής του 
Δήμου Αιγιαλείας.

Άρθρο 5  ο  
ΣΚΟΠΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Το μίσθιο  θα  χρησιμοποιηθεί  αποκλειστικά  και  μόνο  ως  χώρος 
παιδικών δραστηριοτήτων, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα προκα-
λούν ηχορύπανση, στο χώρο δε αυτό δεν θα γίνει καμία μόνιμη κατα-
σκευή από σκυρόδεμα κ.λ.π. τυχόν δε πρόχειρες κατασκευές θα καθαιρε-
θούν με την λήξη της εκμίσθωσης με ευθύνη του μισθωτή.

Ο μισθωτής θα υποχρεούται να λειτουργεί το όμορο Δημοτικό του-
ριστικό περίπτερο από 01-05 έως 30-09 εκάστου έτους, αποκλειστικά για 
την διακίνηση τουριστικού υλικού και την πληροφόρηση των επισκεπτών 
για τα διαθέσιμα καταλύματα. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να διατη-
ρεί όλο τον χώρο καθαρό (τόσο τον μισθωμένο (50 τ.μ.) όσο και τον πε-
ριβάλλοντα κοινόχρηστο, για το χρονικό διάστημα της μίσθωσης.

Άρθρο 6  ο  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το προς  εκμίσθωση  ακίνητο  προσφέρεται  στην  κατάσταση  που 
βρίσκεται χωρίς καμία υποχρέωση από το Δήμο Αιγιαλείας για οποιαδή-
ποτε βελτίωση, καθώς επίσης και μη δικαιούμενου του ενοικιαστή για 
συμψηφισμό οποιασδήποτε δαπάνης με την υποχρέωση καταβολής του 
μισθώματος.

Άρθρο 7  ο  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Κανένας δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία εάν δεν προσκομίσει 
για τη συμμετοχή του σ’ αυτήν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α)Γραμμάτιο του Τ.Π. & Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-
νης Τράπεζας ποσού ίσου προς 10% των μισθωμάτων ενός (1) έτους ήτοι 
125,00 €.

Β)Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητάς του κα-
θώς και του εγγυητή ή του πληρεξούσιού του που θα καταθέσει, καθώς ε-
πίσης & το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Γ)Βεβαίωση ότι δεν οφείλει στο Δήμο Αιγιαλείας, τόσο αυτός όσο 
και ο εγγυητής του, για οποιαδήποτε αιτία κατά το χρόνο της δημοπρα-
σίας.

Δ)Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.1599/1986  στην  οποία  θα  δηλώνει 
(και ο εγγυητής) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης τους ο-
ποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
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Άρθρο 8  ο  
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η επαναληπτική δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική, πλειο-
δοτική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου 
Αιγιαλείας,  ενώπιον της Επιτροπής εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων 
και πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας, στις δέκα τέσσερις (14) Μαρτίου 
2014, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12:00΄ έως 13:00΄.

Άρθρο 9  ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Κατά την ανωτέρω ορισθείσα στο άρθρο 8, ημερομηνία και ώρα, 
οι ενδιαφερόμενοι θα προσέλθουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημο-
πρασίας του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να καταθέσουν τα απαιτού-
μενα από το άρθρο 7 δικαιολογητικά.

Σε κάθε δικαιολογητικό που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νό-
μιμη επίδοση τους από έκαστο συμμετέχοντα, αναγράφεται σε κάθε ένα 
χωριστά και στο Πρακτικό της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Ανα-
γράφεται ακόμη στο Πρακτικό και η τυχόν επίδοση δικαιολογητικών, χω-
ρίς την ταυτόχρονη κατάθεση του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του 
διαγωνιζομένου και η γι’ αυτό το λόγο μη αποδοχή των δικαιολογητικών.

Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η 
λήξη  της  παράδοσης  των  δικαιολογητικών και  αναγράφεται  αυτό  στα 
Πρακτικά. Απαγορεύεται  για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέ-
στερων δικαιολογητικών με ποινή ακυρότητας της δημοπρασίας,  εκτός 
αν η επίδοση δικαιολογητικών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης κατά-
θεσής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Για τη 
συνέχιση της δημοπρασίας και πέρα από την οριζόμενη ώρα αποφασίζει 
η Επιτροπή δημοπρασίας.

Μετά τη λήξη της παράδοσης των δικαιολογητικών αρχίζει  από 
την Επιτροπή δημοπρασίας η καταγραφή των δικαιολογητικών στο Πρα-
κτικό, με τη σειρά που κατατέθηκαν, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που 
να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της διακηρύξεως, πα-
ρουσία των παρισταμένων.

Η Επιτροπή δημοπρασίας στη συνέχεια ανακοινώνει τα ονόματα ό-
σων αποκλείστηκαν και τον λόγο του αποκλεισμού τους και καλεί τους 
αποκλεισμένους να παραλάβουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Η απόφαση 
αυτή της Επιτροπής για τον αποκλεισμό από την περαιτέρω διαδικασία 
αναγράφεται στο Πρακτικό της δημοπρασίας.

Στη συνέχεια παραμένουν στην αίθουσα όσοι προσκόμισαν τα α-
παιτούμενα δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία και κα-
λούνται να ανακοινώσουν τις οικονομικές τους προσφορές, με τη σειρά 
που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους. Κάθε οικονομική προσφορά που 
ανακοινώνεται καταγράφεται στο Πρακτικό, είναι δεσμευτική για τον ε-
κάστοτε  πλειοδοτούντα  και  η  δέσμευση  αυτή  μεταφέρεται  αλληλο-
διαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον 
τελευταίο πλειοδότη. Όταν ένας διαγωνιζόμενος ο οποίος έχει σειρά να 
ανακοινώσει την οικονομική του προσφορά, δηλώσει ότι αποσύρεται, α-
ναγράφεται αυτό στο Πρακτικό.
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Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώ-
σει  στην  Επιτροπή δημοπρασίας,  πριν από την έναρξη του συναγωνι-
σμού, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεω-
ρείται πως συμμετέχει για λογαριασμό του.

Πλειοδότης της δημοπρασίας ανακηρύσσεται αυτός που ανακοινώ-
νει τελευταίος τη μεγαλύτερη προσφορά, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχο-
ντες έχουν αποσυρθεί.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα Πρακτικά υπογράφονται από 
την Επιτροπή δημοπρασίας,  από τον τελευταίο πλειοδότη και από τον 
εγγυητή του. Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες είναι αγράμματος, υ-
πογράφει νόμιμος πληρεξούσιός τους ή δύο πρόσωπα από τους παριστά-
μενους κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν 
στο Πρακτικό της δημοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής 
του δήλωσαν άγνοια γραμμάτων.

Επί του Πρακτικού της δημοπρασίας αποφασίζει το αρμόδιο όργα-
νο του Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 10  ο  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο ό-
ταν:

α) δεν παρουσιαστεί κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της κανένας 
πλειοδότης και

β) δεν συγκροτηθεί η Επιτροπή δημοπρασίας λόγω έλλειψης απαρ-
τίας.

Επίσης η δημοπρασία επαναλαμβάνεται  κατόπιν αποφάσεως του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, όταν:

α)το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτρο-
πή ή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας 
& Ιονίου, λόγω ασύμφορου επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος 
περί της διενέργειας της δημοπρασίας και

β)μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδό-
της και ο εγγυητής του, αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ως και ό-
ταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, δεν προσέλθει εμπρό-
θεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνε-
ται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, ως ελάχιστο 
δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματί του κατακυρωθέν ποσό, το ο-
ποίο δύναται να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγια-
λείας.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση της τελευταία 
δοθείσα προσφορά κατά την προηγούμενη προσφορά.

Άρθρο 11  ο  
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου Αιγιαλείας, 
σε δύο δόσεις ανά έτος, το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιουνίου η πρώτη 
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δόση, το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιουλίου η δεύτερη δόση, μετά την 
παρέλευση των οποίων ο μισθωτής θα γίνεται απόβλητος και θα υπο-
χρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας 20,00 € για κάθε ημέρα καθυ-
στέρησης. Ειδικά για το πρώτο έτος το μίσθωμα θα καταβληθεί κατά το 
πενήντα τοις εκατό (50%) με την υπογραφή του συμφωνητικού και το υ-
πόλοιπο πένητα τοις εκατό (50%) το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιου-
νίου 2014.

Άρθρο 12  ο  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΗ

Ο τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  να  παρουσιάσει  αξιόχρεο 
εγγυητή που θα υπογράψει τα Πρακτικά δημοπρασίας, ο οποίος καθίστα-
ται αλληλέγγυα και σε όλα υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των 
όρων της συμβάσεως. Ο εγγυητής επίσης, είναι υπόχρεος απέναντι του 
Δήμου Αιγιαλείας για όλες τις υποχρεώσεις του μισθωτή που απορρέουν 
από τη συμμετοχή στη δημοπρασία, από τη μίσθωση και τους όρους της 
δημοπρασίας μέχρι που να λήξει ο χρόνος της μίσθωσης και την παραλα-
βή του μισθίου από το Δήμο, παραιτούμενος ρητά και ανεπιφύλακτα ό-
λων των ενστάσεων, διαιρέσεων και διζήσεων.

Ο τελευταίος πλειοδότης, δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημίω-
σής του σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας 
από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Αιγιαλείας (Οικονομική Επιτροπή) ή 
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & 
Ιονίου.

Άρθρο 13  ο  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  αυτός  που  θα  αναδειχθεί  τελευταίος 
πλειοδότης υποχρεούται  όπως εντός δέκα (10) ημερών από της κοινο-
ποίησης σε αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Αποκε-
ντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου  Δυτικής  Ελλάδας  & Ιονίου περί 
εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, προσέλθει μαζί με τον 
εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως, διότι σε αντί-
θετη περίπτωση η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή του 
στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αιγιαλείας, χωρίς καμία δι-
καστική παρέμβαση.

Από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται ορι-
στικά καταρτισθείσα.

Θα προσκομίσει δε νέο γραμμάτιο του Τ.Π.&Δ. ή εγγυητική επι-
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας σε ποσοστό ίσο προς το 10% των επι-
τευχθέντων μισθωμάτων δύο (2) ετών, για την εξασφάλιση της έγκαιρης 
και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη κατα-
βολής των μισθωμάτων & των λοιπών όρων της παρούσης, επιστρεφόμε-
νης σε αυτόν της αρχικής που είχε καταθέσει για τη συμμετοχή του στη 
δημοπρασία.

Άρθρο 14  ο  
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο πλειοδοτών οφείλει να διατηρεί το δημοπρατούμενο τμήμα όπως 
ακριβώς το παρέλαβε χωρίς να προκαλέσει αλλοιώσεις και τροποποιή-
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σεις σε αυτό. Στο χώρο αυτό δεν θα γίνει καμία μόνιμη κατασκευή από 
σκυρόδεμα κλπ. τυχόν δε πρόχειρες κατασκευές θα καθαιρεθούν με τη 
λήξη της εκμίσθωσης με ευθύνη του μισθωτή.  Απαγορεύεται  η χρήση 
του  δημοπρατούμενου  κοινοχρήστου  τμήματος  για  οποιοδήποτε  άλλο 
σκοπό πέραν του καθοριζόμενου από το άρθρο 5.

Άρθρο 15  ο  
ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΤΕΛΗ, ΦΟΡΟΙ Κ.Τ.Λ.

Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή όλων των τελών, φόρων 
και λοιπών δικαιωμάτων που έχουν επιβληθεί ή θα επιβληθούν.

Είναι δε υποχρεωμένος να τηρεί πιστά όλες τις Αστυνομικές και 
Αγορανομικές κλπ.  διατάξεις που ισχύουν πάντοτε.

Άρθρο 16  ο  
ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Ο μισθωτής δεν δικαιούται για οποιοδήποτε λόγο να ζητήσει τη 
μείωση του μισθώματος και δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραι-
τείται από τώρα ισχυόντων ή νομοθετημάτων που θα θεσπιστούν σχετικά 
με την προστασία της επαγγελματικής στέγης καθώς και οποιουδήποτε 
δικαιώματός του, της μετά από δικαστική απόφαση παράτασης του χρό-
νου της μίσθωσης, υποχρεούμενος αναντίρρητα να παραδώσει ελεύθερη 
τη χρήση του μισθίου μόλις λήξει η σύμβαση, αποκλειόμενης επίσης της 
σιωπηρής μίσθωσης.

Άρθρο 17  ο  
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΙΣΘΙΟΥ

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας θα ασκεί την εποπτεία 
προς διαπίστωση της εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων από το μι-
σθωτή, οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση. Η τυχόν δε παράβαση έ-
στω και μίας από αυτές συνεπάγεται εκτός από τις ποινικές και αστικές 
κυρώσεις αν υπάρχουν και με τη δικαστική απόφαση απόδοσης της χρή-
σης του μισθίου από το μισθωτή στο Δήμο Αιγιαλείας, επιπλέον δε και α-
νεξάρτητα των παραπάνω κυρώσεων και συνεπειών ο μισθωτής υποχ-
ρεούται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας στην κατα-
βολή προστίμου από 100,00 € μέχρι 300,00 €, η οποία απόφαση θα απο-
τελεί τίτλο βεβαίωσης είσπραξης και εκτέλεσης σύμφωνα με το Νόμο πε-
ρί είσπραξης δημοτικών προσόδων. Το ανωτέρω πρόστιμο μπορεί να επι-
βληθεί για κάθε παράβαση της σύμβασης και ακόμη για οποιεσδήποτε 
παραβάσεις για τις οποίες ενδεχομένως συντρέχουν αστικές και ποινικές 
ευθύνες.

Άρθρο 18  ο  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση μερική ή ολική, καθώς και 
η υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή, ως και οποιαδήποτε με ή 
χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του μισθίου, ακόμη δε και η 
κατά οποιοδήποτε τρόπο αφανής πρόσληψη συνεταίρου, χωρίς απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κατόπιν σχετικής αιτήσεως του 
μισθωτή. Το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την κρίση του είναι αρ-
μόδιο για την έγκριση ή μη της παραπάνω αιτήσεως.
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Άρθρο   19  ο  
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει 
το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, ευθυνόμενος για τις 
φθορές  πέραν  της  συνήθης  χρήσης,  αλλιώς  ευθύνεται  σε  αποζημίωση 
έναντι του Δήμου Αιγιαλείας.

Άρθρο 20  ο  
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του κ. Δημάρχου, τουλά-
χιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της δημο-
πρασίας, με δημοσίευση σε μία τουλάχιστον Εφημερίδα του Δήμου Αι-
γιαλείας,  με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής  στον Πίνακα Ανακοινώ-
σεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  της  έδρας  του  Δήμου Αιγιαλείας 
(στο ισόγειο), επί της οδού Ανδρέου Λόντου 34 στο Αίγιο, καθώς και στα 
δημοσιότερα μέρη της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας, καθώς και της 
Τοπικής Κοινότητας Σελιανιτίκων και θα συνταχθεί προς τούτο αποδει-
κτικό δημοσίευσης παρουσίας δύο (2) μαρτύρων.

Επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με Περίληψη Δια-
κήρυξης του κ. Δημάρχου, σύμφωνα με τους όρους της πρώτης διακήρυ-
ξης και τα ανωτέρω οριζόμενα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Τύπο, βα-
ρύνουν το Δήμο Αιγιαλείας.

      Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας

Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος
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