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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Σε εκτέλεση της αριθµ.   269/2015 

Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
 

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  ό τ ι: 
 

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση εβδοµήντα οκτώ 
(78) διαµερισµάτων ευρισκοµένων στην Τουριστική Ακτή Φαναρίου του ∆ήµου Κοµοτηνής 
τα οποία διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες Α΄, Β΄ και Γ΄ ανάλογα µε τη θέση στην οποία 
βρίσκονται και συγκεκριµένα: 
1) Α΄ Κατηγορία τα διαµερίσµατα Νο 71 ως και Νο 78 

2) Β΄ Κατηγορία τα διαµερίσµατα  Νο 1 έως και Νο 10, από Νο 35 έως και Νο 38 και από Νο 
45 έως και Νο 70. 

3) Γ΄ Κατηγορία τα διαµερίσµατα Νο 11 έως και Νο 34 και από Νο 39 έως και Νο 44.     
    

Άρθρο 1ο: Τρόπος, τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας 
 

1. Η δηµοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 192 Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.), του Π.∆. 270/81 «Περί καθορισµού των οργάνων, της 
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων 
των ∆ήµων και Κοινοτήτων» βάση των όρων που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 
72 παρ. 1 περ. Ε΄ Ν.3852/2010)  

2. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στην Κοµοτηνή, στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα (αίθουσα 

συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής), Πλ. Βιζυηνού 1,  την 8η Φεβρουαρίου  
2016, ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών. Χρονικό διάστηµα υποβολής 
δικαιολογητικών συµµετοχής στη δηµοπρασία ορίζεται η 10:00 π.µ. και  λήξη η 11:00 
π.µ. 
 Ώρα έναρξης των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας ορίζεται η 11:00 
π.µ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 12:00 µεσηµβρινή. 
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, 
εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και  
πέραν της οριζόµενης ώρας, αποφασίζει η Επιτροπή ∆ηµοπρασιών, η απόφαση της οποία 
καταχωρείται στα πρακτικά. 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης µε το 
ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Η απόφαση περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να 
συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται 
στα πρακτικά. 
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 



Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή 
δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισµού, στην οποία πρέπει να προσκοµίσει για 
το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση θεωρηµένη του γνησίου της υπογραφής, γιατί διαφορετικά 
θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.  
Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή και από τον 
τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή η προσφορά του τελευταίου πλειοδότη 
κριθεί ασύµφορη από την Οικονοµική Επιτροπή, θα επαναληφθεί µετά πέντε τουλάχιστον 
ηµέρες µετά την περιληπτική δηµοσίευση της διακήρυξης µε την οποία γνωστοποιείται η 
επανάληψή της. 
Άρθρο 2ο: ∆ιάρκεια µίσθωσης 
 

Η διάρκεια της µίσθωσης καθενός διαµερίσµατος είναι διετής η οποία αρχίζει αµέσως µετά 
την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπής και την 
κατακύρωση αυτής από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αν. Μακεδονίας-Θράκης και λήγει 
στις 31-12-2017.  
Η ανωτέρω συνολική διάρκεια διαιρείται σε δύο µισθωτικές περιόδους ή πρώτη αρχίζει µε 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης και λήγει στις 31-12-2016 και η δεύτερη 
µισθωτική περίοδος αρχίζει την 01-01-2017 και λήγει την 31-12-2017. 
Ο µισθωτής δύναται να ανανεώσει τη µίσθωση για δύο (2) χρόνια, ήτοι δύο µισθωτικές 
περιόδους µε τους ίδιους όρους και τη σύµφωνη γνώµη του εκµισθωτή ∆ήµου Κοµοτηνής, 
εφόσον ο µισθωτής έχει εξοφλήσει στο Ταµείο του ∆ήµου, όλες τις σχετικές µε το µίσθιο 
οφειλές. 
Άρθρο 3ο: Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: 
 

Σαν πρώτη προσφορά µισθώµατος για κάθε διαµέρισµα  και για κάθε µισθωτική περίοδο 
ορίζονται: 
1. Για τα διαµερίσµατα της Α΄ Κατηγορίας το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων 
πενήντα ευρώ (2.250,00€). 
2. Για τα διαµερίσµατα της Β΄ Κατηγορίας το ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ 
(1.900,00€). 
3. Για τα διαµερίσµατα της Γ΄ Κατηγορίας το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00€). 
Κανένας από τους συµµετέχοντες στη δηµοπρασία δεν µπορεί να µισθώσει πάνω από ένα 
(1) διαµέρισµα. 
Άρθρο 4ο: ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία – ∆ικαιολογητικά 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία έχουν φυσικά πρόσωπα Έλληνες πολίτες και νοµικά 
πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής µορφής τα οποία εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα.  
Πρόσωπα τα οποία υπήρξαν στο παρελθόν µισθωτές διαµερισµάτων της Τουριστικής 
Ακτής Φαναρίου και δεν έχουν εκπληρώσει τις συµβατικές τους υποχρεώσεις δεν µπορούν 
να γίνουν δεκτά στη δηµοπρασία, εκτός και αν µέχρι  την ηµέρα διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας, εκπληρώσουν ή ρυθµίσουν τις ανειληµµένες υποχρεώσεις τους και 
καταστούν δηµοτικά ενήµεροι.  
Οφειλέτες του ∆ήµου Κοµοτηνής δεν θα γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία ούτε σαν 
πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές.  
Όποιος επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ηµοπρασιών, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω απαραίτητα 
δικαιολογητικά: 
1. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο. Εάν συµµετέχει νοµικό 

πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής µορφής πρέπει να  προσκοµίσει επικυρωµένο 
καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση καθώς και το 



πρακτικό συµµετοχής στην εν λόγω δηµοπρασία µε εξουσιοδότηση συγκεκριµένου 
προσώπου.  

2. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού ίσου µε το 10% του ελαχίστου ορίου 
πρώτης προσφοράς για τη συµµετοχή στη δηµοπρασίας εκµίσθωσης 78 διαµερισµάτων 
Τουριστικής Ακτής Φαναρίου του ∆ήµου Κοµοτηνής και συγκεκριµένα: 
α) για τα διαµερίσµατα της Α΄ Κατηγορίας εγγυητική επιστολή ποσού 225,00€ 
β) για τα διαµερίσµατα της Β΄ Κατηγορίας εγγυητική επιστολή ποσού 190,00€ 
γ) για τα διαµερίσµατα της Γ΄ Κατηγορίας εγγυητική επιστολή ποσού 150,00€ 
και η οποία µε τη λήξη της δηµοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόµενους εκτός 
του τελευταίου πλειοδότη που θα παραµείνει στο ∆ήµο Κοµοτηνής. Μετά την 
κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και οπωσδήποτε πριν την υπογραφή 
της σύµβασης µίσθωσης, ο αναδειχθείς πλειοδότης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή  
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης µίσθωσης, αξίας ίσης µε ποσοστό 10% επί 
του µισθώµατος που θα επιτευχθεί για όλη τη διάρκεια σύµβασης ήτοι  δύο (2) χρόνια. 

3. Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει αξιόχρεο εγγυητή, τούτου αποδεικνυοµένου µε 
κατάθεση φορολογικών στοιχείων (κατάθεση φορολογικών Εντύπων Ε1, Ε9) ο οποίος 
µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της 
δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν 
για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης την οποία θα συνυπογράψει χωρίς να έχει 
το δικαίωµα της διαιρέσεως και διζήσεως. 

4. Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Κοµοτηνής περί µη οφειλής του 
συµµετέχοντος  (οµοίως και για τους λοιπούς εταίρους αν είναι εταιρεία).  
Στη βεβαίωση  µη οφειλής, εκτός των άλλων, θα αναγράφεται ότι όλα τα χρέη που 
απορρέουν από τις µισθωτήριες συµβάσεις των διαµερισµάτων (bungalows) έχουν 
εξοφληθεί. 

5. Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. περί µη οφειλής του 
συµµετέχοντος  (οµοίως και για τους λοιπούς εταίρους αν είναι εταιρεία).  

6. Αποδεικτικό Ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο (Φορολογική Ενηµερότητα) του 
συµµετέχοντος. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος ότι έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, παραιτούµενος από το 
δικαίωµα προσβολής τους δικαστικώς ή εξωδίκως. 

Άρθρο 5ο:  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 
 

 Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί στη δηµοπρασία, θα πρέπει να καταβάλλεται µέσα 
στον πρώτο µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους, ήτοι µέχρι 31 Ιανουαρίου, εκτός αυτού του 
έτους της δηµοπρασίας, το οποίο και θα καταβληθεί µέσα σε 10 ηµέρες µετά την 
κατακύρωση του αποτελέσµατος από την Οικονοµική Επιτροπή και πάντα πριν την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης. 
 Εκτός του επιτευχθέντος µισθώµατος ο µισθωτής οφείλει να  καταβάλλει  ποσό κατ’ 
αποκοπήν για τέλη καθαριότητας και εξωτερικού φωτισµού, το οποίο ορίζεται σε εξήντα 
ευρώ (60,00€)  για κάθε µισθωτική περίοδο.  
Άρθρο  6ο: Όροι της σύµβασης – ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
1. Σιωπηρή αναµίσθωση  ως και υπεκµίσθωση καθώς και η παραχώρηση σε τρίτου µε ή 

χωρίς αντάλλαγµα απαγορεύεται απολύτως. 
2. Απαγορεύεται στο µισθωτή να επιφέρει µεταρρυθµίσεις στο µίσθιο διαµέρισµα που 

µπορούν να µεταβάλλουν τη χρήση του, ούτε να χρησιµοποιήσει αυτό προς σκοπό 
διάφορο του προορισµού του. 

3. Οποιαδήποτε ζηµία που θα γίνει στο µίσθιο βαρύνει το µισθωτή και δεν δικαιούται για 
την αποκατάστασή της αποζηµίωση ή µείωση του µισθώµατος, κατά δε τη λήξη της 



µίσθωσης θα πρέπει να παραδοθεί αυτό στην κατάσταση που το παρέλαβε, 
αποκαθιστώντας οποιαδήποτε ζηµιά προκύψει.  

4. Κάθε βελτίωση – αλλαγή του µισθίου, που θα γίνει από το  µισθωτή κατά τη διάρκεια 
της µίσθωσης, βαρύνει αυτόν και µόνο και δεν δικαιούται µείωση του µισθώµατος ή 
αποζηµίωση. Κατά τη λήξη της µίσθωσης το µίσθιο επανέρχεται στην κατοχή του 
∆ήµου Κοµοτηνής. Ο ∆ήµος δικαιούται να αξιώσει την επαναφορά του στην αρχική 
κατάσταση µε δαπάνες του µισθωτή. 

5. Το µίσθωµα που θα καθοριστεί στη δηµοπρασία, θα καταβληθεί στο ∆ηµοτικό  Ταµείο 
εξ ολοκλήρου µέσα σε 10 ηµέρες από την κατακύρωση του αποτελέσµατος από την 
Οικονοµική Επιτροπή και πάντα πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης.   
Σε περίπτωση µη καταβολής του µισθώµατος µαζί µε τις επιβαρύνσεις του άρθρου 5, 
όπως παραπάνω ορίζεται, κανένα δικαίωµα δεν γεννάται για τον τελευταίο πλειοδότη 
και θεωρείται ότι η δηµοπρασία για το συγκεκριµένο µίσθιο δεν έχει γίνει καθόλου. 
Στην περίπτωση αυτή θα γίνει νέα δηµοπρασία, δίχως να προηγηθεί σχετική απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή της Οικονοµικής Επιτροπής, στην οποία δεν µπορεί να 
λάβει µέρος ο πλειοδότης που στην προηγούµενη δηµοπρασία αναδείχθηκε τελευταίος 
πλειοδότης και δεν κατάβαλε εξ ολοκλήρου το µίσθωµα και τις επιβαρύνσεις. 

6. Την αµέσως εποµένη ηµέρα από τη λήξη της µίσθωσης, ο µισθωτής υποχρεούται να 
εκκενώσει το µίσθιο και να το παραδώσει στον εκµισθωτή  ∆ήµο Κοµοτηνής στην 
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Σε αντίθετη περίπτωση ο µισθωτής είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλλει αποζηµίωση ίση µε το διπλάσιο µίσθωµα για το χρόνο 
από την ηµέρα της λήξης της σύµβασης µέχρι της παράδοσης του µισθίου ή της εκ 
τούτου βιαίας αποβολής αυτού συνεπεία ∆ικαστικής απόφασης. 

7. Ο µισθωτής θεωρείται αυτοδικαίως εγκατεστηµένος στο µίσθιο από της επικύρωσης των 
πρακτικών της δηµοπρασίας και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εκ του άρθρου 
5  της παρούσης διακήρυξης, χωρίς άλλη παρέµβαση του ∆ήµου.   

8. Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη κάθε µισθωτής περιόδου να καταβάλλει στο ∆ήµο 
Κοµοτηνής και την δαπάνη του καταναλωθέντος από αυτόν ηλεκτρικού ρεύµατος, 
σύµφωνα µε την ένδειξη του µετρητή του διαµερίσµατος.   

9. Ο εκµισθωτής ∆ήµος Κοµοτηνής δεν ευθύνεται απέναντι στο µισθωτή για την 
πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο ή νοµικά ελαττώµατα αυτού, 
την οποία θεωρείται ότι γνωρίζει ο µισθωτής µε τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία, και 
δεν δικαιούται ο ∆ήµος Κοµοτηνής να επιστρέψει ή να µειώσει το µίσθωµα καθώς και 
να καταβάλλει αποζηµίωση.    

10. Ο µισθωτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης να διατηρεί σε καλή 
κατάσταση αυτό και να ενεργεί µε δικά του έξοδα τις αναγκαίες επισκευές. 

11. Ο µισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στις Αρχές για κάθε παράβαση από 
µέρους του των κειµένων Αστυνοµικών  Υγειονοµικών και Πολεοδοµικών διατάξεων. 

12. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής. Ο 
τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη 
έγκριση των πρακτικών της ∆ηµοπρασίας από τα κατά Νόµο αρµόδια όργανα ή από την 
αδυναµία της χρήσης του µισθίου σε οποιαδήποτε αιτία και αν οφείλεται η αδυναµία 
αυτή. 
 

Άρθρο  9ο: ΠΡΟΫΠΟΥΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
1. Ο Τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούνται εντός δέκα (10) ηµερών 
από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της 
διοικητικής αρχής περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθουν 
για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύµβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει 
υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος 



του πλειοδότη και του εγγυητή, οι οποίοι ευθύνονται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. 
2. Στον πλειοδότη µετά την υπογραφή της σύµβασης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής, εφόσον την αντικαταστήσει µε άλλη ποσού ίσου µε 10% του επιτευχθέντος 
µισθώµατος από τη δηµοπρασία για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης µίσθωσης. 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά τη λήξη της σύµβασης και την πλήρη εκπλήρωση των 
όρων αυτής.  
3. Το µίσθωµα καθώς και οι επιβαρύνσεις του άρθρου 5 για τέλη καθαριότητας και 
εξωτερικού φωτισµού για την πρώτη µισθωτική περίοδο θα καταβληθούν εξ ολοκλήρου 
πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  
Αποκλείεται στον πλειοδότη  η µονοµερής λύση της σύµβασης 
Άρθρο  10ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι  επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού και µόνο από εκείνους που συµµετείχαν στο διαγωνισµό, ή 
αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
υπηρεσία. 

Οι ενστάσεις πρωτοκολλώνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην Επιτροπή που 
διενήργησε το διαγωνισµό. 

Άρθρο  11ο: Λοιπές  ∆ιατάξεις 
1. Όλοι οι όροι της σύµβασης  χαρακτηρίζονται ουσιώδεις και τροποποίηση οποιουδήποτε 

από αυτούς γίνεται µόνο εγγράφως. 
2. Η παράβαση  οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται: 

α. Την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και τη λύση της σχετικής σύµβασης. 
β. Την εις βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας εφόσον τούτο κρίνει σκόπιµο µε 
απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
γ.  Την αξίωση του ∆ήµου αποζηµίωσης για κάθε άλλη ζηµιά που τυχόν θα υποστεί το 
µίσθιο λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση της σύµβασης εφόσον κρίνει τούτο 
σκόπιµο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Άρθρο  12ο: ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης  
Περίληψη της παρούσας  διακήρυξης  µε απόφαση του ∆ηµάρχου 
α. θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου Κοµοτηνής 
β. θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο – Πρόγραµµα ∆ιαύγεια 
γ. θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής 
δ. να δηµοσιευθεί, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας  
σε όλες  τις ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες. 
 Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει το 
∆ήµο Κοµοτηνής.  
  

Κοµοτηνή 19 Ιανουαρίου 2016 
        Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
            ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 
 



 

 


