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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ  

Κ.Α.Π.Η.  ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ. Ο. Π. Α. Π. Σ 

Έχοντας υπόψη: 

 

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

β) το Ν.3852/2010 

γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του 

Ν.4555/2018 

δ) την αριθ. 57/2022  (ΑΔΑ:9ΤΦΞΟΚΟΕ-ΔΜΔ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  για την  

έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκ νέου μίσθωση του κυλικείου του  Κ.ΑΠ.Η. 

Ματαράγκας και καθορισμό των όρων διενέργειας αυτής. 

ε) την αριθ. 56/2022 (ΑΔΑ:9ΣΙ3ΟΚΟΕ-636) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία 

ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και 

εκποίησης ακινήτων για το έτος 2022 σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 270/81.   

  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

   Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκ  νέου μίσθωση του κυλικείου του 

ΚΑΠΗ Ματαράγκας  σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Περιγραφή του ακινήτου 

Κυλικείο στεγασμένο εντός του  καταστήματος  Κ.Α.Π.Η. Τοπικής Κοινότητας Ματαράγκας. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

                                     Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

      Η δημοπρασία θα είναι φανερή πλειοδοτική και θα γίνει με φανερές και προφορικές 

προσφορές, με βάση τις διατάξεις του ΠΔ/τος 270/81  και θα γίνει στο γραφείο του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. 

      Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά 

του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε 

πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 

ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.   

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

δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο 

νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  

       Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως 

προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.  Τα πρακτικά της δημοπρασίας 

συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.  

      Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας 

της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από 

αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει άντ' αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η 

δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί ή 

Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας 

ότι ό τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων. 
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Άρθρο 3ο 

                           Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

      Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25/10/2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων εντός του Δημοτικού καταστήματος  Δήμου 

Σοφάδων. 

Άρθρο 4ο 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Ως πρώτη μηνιαία προσφορά ορίζεται το ποσόν των εκατό  ευρώ (100,00€). Το ελάχιστο όριο 

προφορικής προσφοράς κάθε πλειοδότη ανέρχεται στο ποσό των 5,00€ απαγορευμένης 

μικρότερης προσφοράς. 

Άρθρο 5ο 

Εγγυητής 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει 

τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με 

αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην πλειοδοτική δημοπρασία έχουν ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) με την 

προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν οποιοδήποτε ποσό στον Δήμο. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σοφάδων  

Δεν γίνονται δεκτοί στον μειοδοτικό διαγωνισμό: 

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. 

β) Συνταξιούχοι 

γ)Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 18 , 21, 22, 23 και 25 του 

Π.Δ.611/77. 

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

                                              Δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει: 

1. Να προσκομίσει δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και 

αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. 

2. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας. 

3. Βεβαίωση του Δήμου ότι δεν οφείλει ο ίδιος και ο εγγυητής του. 

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή του. 

6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του ιδίου. 

7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ιδίου. 

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

9. Σε περίπτωση συμμετοχής με αντιπρόσωπο, ο τελευταίος υποχρεούται να το δηλώσει πριν 

την έναρξη των προσφορών και να καταθέσει στην επιτροπή σχετικό συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αστυνομία, διαφορετικά δε μπορεί να 

λάβει μέρος στον διαγωνισμό. 

ΑΡΘΡΟ  8ο 

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας - Δικαίωμα αποζημίωσης 

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, ο δε τελευταίος 

μειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ούτε μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από την μη έγκριση 

των πρακτικών από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Σύμβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που 

ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως 

ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την 

σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του 

Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.  χωρίς δικαστική παρέμβαση.  

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το 

μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. 
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Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά.  

Στη σύμβαση θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά όλοι οι όροι της σχετικής διακήρυξης και θα 

θεωρούνται και είναι ουσιώδεις και η παραβίαση ενός και μόνον εξ' αυτών θα έχει ως συνέπεια 

την καταγγελία της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

                                                 Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο  εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν 

πλειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική 

αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της 

δημοπρασίας 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του 

αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την 

κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας 

αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 

εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν 

ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.  

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου 

αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον 

ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρθηκαν. 

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

προηγούμενη δημοπρασία. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ένσταση 

Ένσταση για τη νομιμότητα της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε 

αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι την επόμενη μέρα από την 

ημερομηνία διενέργειας του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση 

της στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την αποδοχή ή την απόρριψη της. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε 

γίνονται δεκτές. 

                       ΑΡΘΡΟ 12ο 

Διάρκεια εκμίσθωσης 

Η εκμίσθωση του κυλικείου του Κ.Α.Π.Η Ματαράγκας του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. ορίζεται για το διάστημα 

τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το μίσθωμα θα κατατίθεται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Εγγύηση συμμετοχής 

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη 

δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 

ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου 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 

Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο 

(1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζομένου 

προκειμένου μεν περί χρόνου μικρότερου του έτους για ολόκληρο το χρόνο της μισθώσεως, 

προκειμένου δε περί χρόνου, μεγαλύτερου του έτους, ενός έτους τουλάχιστον. 

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση 

ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της 

έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο 

Ευθύνη του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. 

Το ΝΠΔΔ δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας συμπεραίνεται ότι αυτός έχει λάβει γνώση Το ΝΠΔΔ δεν 

υποχρεούται συνεπώς στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε την λύση της μίσθωσης 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται 

απολύτως. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Υποχρεώσεις μισθωτή 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού 

δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό 

απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.  

Οι βελτιώσεις που τυχόν γίνουν θα παραμείνουν στο Ν.Π.Δ.Δ. άνευ αποζημιώσεως. 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου 

τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Κ.Α.Π.Η.  Ματαράγκας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σοφάδων και θα δημοσιευθεί 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων, και σε μία τοπική εφημερίδα. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.  

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Δαπάνες λειτουργίας κυλικείου 

Οι δαπάνες θέρμανσης, η καταβολή εξόδων για Δ.Ε.Η. και ΔΕΥΑΣ θα βαρύνουν το Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. 

ενώ οι δαπάνες συντήρησης του κυλικείου και οι δαπάνες καθαριότητας θα βαρύνουν τον 

μισθωτή. 

Τα έξοδα για τυχόν αδειοδότηση κτιρίου-μελέτη πυρασφάλειας βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του 

κτιρίου. 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Υποχρεώσεις μισθωτή σχετικά με τη λειτουργία του κυλικείου. 

 Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Α.Π.Η. τους χειμερινούς μήνες είναι: 8.00 -14.00 και 15.30 - 

19.30 και τους θερινούς μήνες από: 7:00 -13.00 και 17.00- 21.00. 

 Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί με σχολαστικότητα τους όρους καθαριότητας και υγιεινής 

του χώρου καθημερινώς. 

 Ο μισθωτής επιβάλλεται να συμπεριφέρεται ευγενικά και κόσμια στους ανθρώπους της τρίτης 

ηλικίας. Θα παρευρίσκεται υποχρεωτικά στις εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ και θα προσφέρει τις 

υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η παραγγελία ειδών του κυλικείου 

από τα μέλη του ΚΑΠΗ όταν βρίσκονται στο χώρο του. 

 Ο μισθωτής υποχρεούται να πωλεί στο κυλικείο μόνο τα παρακάτω είδη με τις εξής ανώτερες 

τιμές: 

 

ΕΙΔΟΣ  ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 1,20 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΥΜΟΙ 1,20 

ΛΟΥΚΟΥΜΙ 1,00 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 1,00 

ΤΣΑΙ -ΧΑΜΟΜΗΛΙ 1,00 

ΝΕΡΟ ΜΙΚΡΟ 0,50 

ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 1,50 

ΚΑΦΕΣ ΝΕΣ -ΦΡΑΠΕ 1,50 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ 1,50 

 

Οτιδήποτε άλλο θεωρείται παράνομο και αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης. 

Για οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμολογίων στα ανωτέρω είδη καθώς επίσης και για 

πρόσθεση νέων ειδών θα αποφασίζει μόνο το Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.  
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ΑΡΘΡΟ 21ο 

Χρήση 

 Το εκμισθούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως κυλικείο για την εξυπηρέτηση των 

μελών του Κ.Α.Π.Η. Ματράγκας υπαγορευόμενης της μετατροπής χρήσης.  

 Ο μισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί τους χώρους του κυλικείου του Κ.Α.Π.Η. για 

εκδηλώσεις που αποφασίζει το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. και να μην διοργανώνει καμιά εκδήλωση 

χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. 

 Απαγορεύεται απολύτως στον μισθωτή να εναποθέσει στο μίσθιο αντικείμενα που προκαλούν 

κρότους, θορύβους, δυσοσμία, όπως επίσης και εύφλεκτα υλικά ή αντικείμενα άσχετα με τον 

προορισμό του μισθίου και ικανά να προξενήσουν βλάβη σ' αυτό ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Για τα 

ανωτέρω φέρει ακέραια ευθύνη ο μισθωτής. 

 Ο μισθωτής υποχρεώνεται με την λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Οι βελτιώσεις που τυχόν γίνουν θα παραμείνουν στο 

Ν.Π.Δ.Δ. άνευ αποζημιώσεως. 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Συντήρηση εγκαταστάσεων 

 Ο πλειοδότης –μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συντηρεί και να επισκευάζει με δικά του 

έξοδα τις εγκαταστάσεις και τα σκεύη του κυλικείου προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση 

της ομαλής λειτουργίας του. 

 Ο εκμισθωτής δεν είναι υποχρεωμένος σε καμιά απολύτως συμπλήρωση, διαρρύθμιση, 

προσθήκη ή επισκευή στο μίσθιο όλο το χρόνο της μισθωτικής συμβάσεως. Σε περίπτωση 

όμως κατά την οποία ο μισθωτής θα κρίνει ότι επιβάλλεται κάποια επισκευή ή βελτίωση ή 

προσωρινή εγκατάσταση κάποιου πράγματος ή αντικειμένου στο μίσθιο για καλύτερη 

εξυπηρέτηση και λειτουργία του κυλικείου, τότε αυτή θα γίνει μετά από τη σύμφωνη γνώμη 

του ΔΣ του ΝΠΔΔ. 

ΑΡΘΡΟ 23Ο  

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας-Φορολογικές υποχρεώσεις. 

 Ο πλειοδότης –μισθωτής είναι υποχρεωμένος πριν από την έναρξη λειτουργίας του κυλικείου 

να υποβάλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο για την  έκδοση της κατά 

νόμο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κυλικείου, τους όρους της οποίας οφείλει  να τηρεί  

απαρέγκλιτα, καθώς και να αναρτήσει  πίνακα στον οποίο θα αναγράφεται το τιμολόγιο των 

προσφερόμενων ειδών, που θα τοποθετήσει σε εμφανή θέση του μισθίου. 

  Ο πλειοδότης –μισθωτής έχει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται κάθε 

επαγγελματίας –εκμεταλλευτής παρόμοιων καταστημάτων, ως και τη διατήρηση ταμειακής 

μηχανής. 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 

γραφείο του Κ.Α.Π.Η. Σοφάδων στην οδό Αγίου Γεωργίου 26 από 11-10-2022 έως 21-10-2022. 

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2443353300. ΦΑΞ: 2443353304. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από 

αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας.  

ΑΡΘΡΟ 25ο 

Όλοι οι παραπάνω όροι υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση. Θεωρούνται και 

είναι ουσιώδεις και η παραβίαση ενός και μόνον εξ' αυτών θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία 

της σύμβασης. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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