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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
                        
                    Αθήνα,  18/11/2013 
     
                    Αρ. Πρωτ.:  749 

 
                    

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

(Π.Δ. 242/1996) 

 Για την εκμίσθωση χώρου στο Πεδίο του Άρεως για τη λειτουργία 

Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου. 

 
Έχοντας υπ’ όψιν: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996, «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και 
διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης την 
εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των 
νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων» ως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ.» 

4. Τις διατάξεις της απόφασης 213/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Κανονισμού Πάρκων και Αλσών της 
Περιφέρειας Αττικής». 

5. Την υπ’ αρ. 2422/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση χώρου στο 
Πεδίο του Άρεως για σαράντα (40) ημέρες και εγκρίθηκαν οι όροι του σχεδίου 
δημόσιας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωσή του. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου στο Πεδίο του Άρεως για τη 
λειτουργία Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου, κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 
242/1996, με τους ακόλουθους όρους: 
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Άρθρο 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Ο εκμισθούμενος χώρος εντός του Πεδίου του Άρεως με συνολικό εμβαδό  3,5 
στρέμματα αποτελείται από επιμέρους τμήματα που θα εγκριθούν από την υπηρεσία 
και δεν καταλαμβάνουν χώρο πρασίνου, αλλά διαμορφωμένο χώρο (χωμάτινες 
επιφάνειες, πλακόστρωτα, τσιμεντένιες επιφάνειες κ.λπ.) στις προτεινόμενες θέσεις 
σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. Ο εκμισθωτής θα λάβει με μέριμνα και 
ευθύνη του τις απαραίτητες άδειες όπου απαιτείται. Ο χώρος αυτός εκμισθώνεται 
προκειμένου να αναπτυχθεί Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο, με παιγνίδια και 
λυόμενες κατασκευές που θα συγκροτούν την εικόνα ατμοσφαιρικού χωριού με 
εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης και θα 
ανταποκρίνεται στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Γενικά θα είναι ένα πάρκο 
ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης, που θα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες 
και θα καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα. 
 

Άρθρο 2 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) ενώπιον της οικονομικής επιτροπής σε 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από αυτήν. Σε περίπτωση που η 
δημοπρασία είναι άγονη, θα διεξαχθεί επαναληπτική με τους ίδιους όρους και 
στον ίδιο χώρο. 
 

Άρθρο 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες με έναρξη της μίσθωσης 
εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2013 και καταληκτική ημερομηνία λήξης της μίσθωσης 
σαράντα (40) ημέρες από την έναρξη. 
 
 

Άρθρο 4 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια επιτροπή φάκελο με 
τα κάτωθι δικαιολογητικά όλα επί ποινή αποκλεισμού:  
 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης 
Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 
ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου 
ορίου πρώτης προσφοράς, το οποίο ορίστηκε σε 20.000,00 ευρώ, ήτοι 
2.000,00 ευρώ, που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με 
άλλη καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% της τιμής του μισθώματος που 
θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
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άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Σε 
περίπτωση που κάποιο από τα πιστοποιητικά αυτά δεν εκδίδεται από τις 
αρχές, υπεύθυνη δήλωση. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ 6 μήνες 
πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.  

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή 
τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 
(διμήνου) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Αν η συμμετοχή γίνεται από νομικό πρόσωπο, το κωδικοποιημένο 
καταστατικό του, όπως ισχύει σε ακριβές αντίγραφο και το ΦΕΚ συστάσεως 
της εταιρείας (για ΕΠΕ και ΑΕ). 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο συμμετέχων θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και 
ότι η προσφορά του ισχύει για ένα τρίμηνο από την κατάθεσή της. 

7. Σε περίπτωση εγκατάστασης του συμμετέχοντος στην αλλοδαπή, τα σχετικά 
δικαιολογητικά εκδίδονται από τις Αρχές της χώρας που είναι εγκαταστημένος 
και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας αυτής. 

8. Σε περίπτωση που η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται από νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αναφορά όλων των στοιχείων ταυτότητάς του 
και επισύναψη εγγράφου εξουσιοδοτήσεως με θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής από αρμόδια κατά το νόμο Αρχή. 

9. Ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παρουσιάσει 
εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος 
υπεύθυνος εις ολόκληρο με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της 
σύμβασης. 

10. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από 
τον έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος εκείνου, του 
οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Η απόφαση 
αποκλεισμού θα αναγράφεται στα πρακτικά, θα κοινοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο και θα είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς τους λόγους του 
αποκλεισμού. 

11. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο συμμετέχων δεν είναι άμεσα ή έμμεσα οφειλέτης της 
Περιφέρειας Αττικής, ή σε περίπτωση που έχει στο παρελθόν συμβληθεί με 
την Περιφέρεια έχουν ο ίδιος ή οι τυχόν συνεργάτες ή χρηματοδότες του με 
οποιοδήποτε τρόπο εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.  

12. Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν απαιτείται να έχουν με ευθύνη 
του εκμισθωτή όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και βεβαίωση Πολιτικού 
Μηχανικού για τη στατική επάρκειά τους. 

13. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με ευθύνη του και υπό την 
επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. 

14. Ο μισθωτής αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα την ευθύνη έναντι 
οιουδήποτε τρίτου, τόσο κατά την εγκατάσταση-απεγκατάσταση του 
θεματικού πάρκου, όσο και κατά τη λειτουργία του. 
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15. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην 
επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην 
οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο. 

16. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο 
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό, 
καθιστάμενος για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως  αλληλεγγύως 
και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με το μισθωτή, παραιτούμενος των 
ευεργετημάτων και των ενστάσεων της διαιρέσεως και διζήσεως. 

17. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά τον 
έλεγχο και πριν την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης, θα συνεπάγεται τον 
αποκλεισμό του συμμετέχοντος εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά 
βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Η απόφαση αποκλεισμού θα ανακοινώνεται και 
θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και θα είναι πλήρως αιτιολογημένη ως 
προς τους λόγους του αποκλεισμού. 

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

19. Οι προσφορές είναι δεσμευτικές για τους συμμετέχοντες. 
                                                                                   

 
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος – προτάσεις– φάκελοι δικαιολογητικών  θα 
κατατεθούν (για τη Δ/νση  Πάρκων  και Αλσών), στο Τμήμα  Γραμματείας  της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, στον 2ο όροφο, τις 
εργάσιμες μέρες και από τις 900 μέχρι τις 1400, στη Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ.11743 
Αθήνα, επί ποινή αποκλεισμού σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση 
της διακήρυξης και μέχρι  29/11/2013.   
 
 
 

Άρθρο 5 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Μετά την λήξη του χρόνου παραλαβής των προσφορών, η υπηρεσία αποστέλλει 
αυτές στην αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί από την Οικονομική Επιτροπή για 
τον συγκεκριμένο διαγωνισμό για τον τυπικό έλεγχο όλων των προσφορών ως προς 
την πληρότητα των δικαιολογητικών και  συμμετοχής και των προτάσεων. Η 
Οικονομική Επιτροπή μετά τη λήψη του πρακτικού της επιτροπής συνεδριάζει και 
αποφασίζει: α) τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος εκείνου του οποίου οι προτάσεις 
και τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή β) ορίζει την ημέρα, την ακριβή 
ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σε 
όσους πρόκειται να μετάσχουν σε αυτή.  
Αν κάποιος δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, αυτό θα του ανακοινωθεί 
πριν την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας. 
 

 
Άρθρο 6 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
1. Η δημοπρασία διενεργείται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 5 και 6 

του Π.Δ. 242/1996. 
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2. Η τιμή εκκίνησης της πλειοδοσίας ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων 
(20.000,00) ευρώ.  

3. Το μίσθωμα θα καταβληθεί από τον μισθωτή στον υπ’ αριθ. 
802002001003014 λογαριασμό που διατηρεί η Εκμισθώτρια στην ALPHA 
BANK, ως εξής: το 25% του επιτευχθέντος μισθώματος με την εγκατάστασή 
του στο χώρο, 25% μέσα σε 20 (είκοσι) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας 
του Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου και το υπόλοιπο 50% μία ημέρα 
πριν από την λήξη της μίσθωσης. 

 
 

Άρθρο 7 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 
1. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής, για το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη 
σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει 
καταθέσει καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας χωρίς δικαστική παρέμβαση, 
ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και 
ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. 

2. Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού το πρόσωπο που θα επιλεγεί 
υποχρεούται να καταθέσει στην Περιφέρεια Αττικής Εγγυητική Επιστολή 
Ελληνικής Τράπεζας τρίμηνης διάρκειας που θα εγγυάται την καλή εκτέλεση 
όλων των όρων της σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί. Το ύψος της ως 
άνω Εγγυητικής Επιστολής θα είναι ίσο με το 10% της τιμής του μισθώματος που 
θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία. 

3. Ο μισθωτής έχει ακέραια την ευθύνη για αποζημίωση για ζημιές ή βλάβες, που 
θα προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα, έναντι οποιουδήποτε είτε από τον 
ίδιο, είτε από το προσωπικό του, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία αναγόμενη 
στη σφαίρα της αντικειμενικής του ευθύνης. 

4. Η Περιφέρεια δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε 
επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ σπουδαίου 
λόγου. Εξ’ άλλου ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος, για 
βλάβη από θεομηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που τυχόν επέλθει μετά την 
υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων ή δυσμενών  
καιρικών συνθηκών διακοπεί η λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου θεματικού 
Πάρκου με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δύναται να γίνει παράταση της 
χρονικής διάρκειας της σύμβασης, χωρίς επιβάρυνση του μισθωτή.  

5. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του 
μισθίου από τον μισθωτή. Επίσης, απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρων και η 
σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής χωρίς την σύμφωνη γνώμη της 
Περιφέρειας. 

6. Ο εκμισθωτής, δηλαδή η Περιφέρεια Αττικής, δεν υποχρεώνεται να κάνει 
οποιαδήποτε επισκευή του μισθίου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή 
προσθήκη στο μίσθιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση θα μπορεί να 
γίνει από το μισθωτή μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση της Περιφέρειας, 
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περιέρχεται δε στην κυριότητα της Περιφέρειας μετά τη λήξη ή τη διάλυση της 
μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του μισθωτή. 

7. Η Περιφέρεια καμία ευθύνη φέρει έναντι του μισθωτού για την πραγματική 
κατάσταση (πραγματικά και νομικά ελαττώματα, κατάσταση από πλευράς 
συντηρήσεως), στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας ως εκ της 
συμμετοχής του στη δημοπρασία αποδεικνύεται ότι έχει λάβει γνώση. 

8. Τον πλειοδότη και τελικό μισθωτή του μισθίου επιβαρύνουν τα έξοδα 
δημοσιεύσεων της διακηρύξεως, τα τέλη της συμβάσεως (νόμιμες κρατήσεις, 
τέλη χαρτοσήμου). 

9. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού 
δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά 
να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και καθαρό, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζημίωση. 

10.  Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος για την τοποθέτηση και τον καθαρισμό ικανού 
αριθμού χημικών τουαλετών (W.C.) με πρόβλεψη τουλάχιστον μίας (1)  εξ αυτών 
για ΑΜΕΑ. 

 
 
 

Άρθρο 8 
ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

1. Μόλις λήξει η μίσθωση, εντός δέκα (10) ημερών, ο μισθωτής οφείλει να 
παραδώσει το μίσθιο άμεσα απροφάσιστα και χωρίς καμία όχληση από τη 
Περιφέρεια Αττικής σε άριστη κατάσταση και είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά 
διαφορετικά υπόκειται σε έξωση κατά την νόμιμη διαδικασία,   και καταπίπτει η 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. Ρητά ορίζεται ότι 
ο μισθωτής, για όσο χρόνο μετά την λήξη της μισθώσεως τυχόν παρακρατεί το 
μίσθιο, οφείλει λόγω αποζημιώσεως το τελευταίο καταβαλλόμενο μίσθωμα, μη 
αποκλειομένου στην εκμισθώτρια να απαιτήσει και άλλη περαιτέρω ζημία. Στην 
περίπτωση δε καθυστέρησης παράδοσης του μισθίου κατά τη λήξη ή την 
οπωσδήποτε λύση της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεώνεται να καταβάλλει στον 
εκμισθωτή λόγω ειδικής αποζημίωσης και ποινικής ρήτρας 150 ευρώ για κάθε 
ημέρα καθυστέρησης περί την παράδοση του μισθίου, μη αποκλειόμενης και της 
καταβολής αθροιστικώς και κάθε άλλης αποζημίωσης για κάθε άλλη εκ της 
καθυστέρησης της εκκένωσης και παράδοσης του μισθίου, θετική ή αποθετική 
ζημία της εκμισθώτριας. 

2. Η παράδοση και η παραλαβή στο μισθωτή των ανωτέρω χώρων θα γίνει δια 
γραπτού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. 

3. Αν ο μισθωτής καθυστερήσει να καταβάλει το μίσθωμα ή παραβεί ολικά ή 
μερικά οποιοδήποτε από τους όρους αυτούς οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται 
στη σύμβαση μισθώσεως και οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, θα 
συνεπάγεται: 

 Τη λύση της σύμβασης και την έκπτωση του μισθωτή από κάθε δικαίωμα 
από τη σύμβαση και την αποβολή του από το μίσθιο κατά τη διαδικασία των 
άρθρων 647- 662 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του άρθρου 8 του 
Π.Δ. 242/1996. 

 



 7 

 Την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ της Περιφέρειας Αττικής σαν ποινική 
ρήτρα. 

 
 

 
Άρθρο 9 

 
Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από τη Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών, Περιφέρειας Αττικής, 
Ευελπίδων 4 τηλ. 210-8238305. 
 
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, θα 
τοιχοκολληθεί στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής και θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας, τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη 
δημοπρασία. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 


