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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ         
Email: oedm@marathon.gr    

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2020 από (07-10-2020) της 
Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. 

 

3.- (267 - 2020 ΟΕ) Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων διακήρυξης του 

Διαγωνισμού «Αγορά ακινήτου για την ανέγερση Σχολικού κτηρίου 1ου Λυκείου (ΓΕΛ) 
Δημοτικής ενότητας Μαραθώνος, Δήμου Μαραθώνος».  

 
Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης σήμερα την  07 Οκτωβρίου 
2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ: 17926/2-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Δημάρχου και Προέδρου της ΟΕ προς τα μέλη της η οποία και επιδόθηκε χωριστά στον καθένα 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί 
συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα (8) οκτώ μέλη:  
 

Α/Α  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Τσίρκας Στέργιος, Δήμαρχος – Προέδρος ΟΕ  

2 Ευαγγελόπουλος Νίκος, Αντιδήμαρχος - Αντιπρόεδρος  

3 Σωτηρίου Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος – Μέλος  

4 Τσακιργιάννης Βασίλης, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος    

5 Μπούσουλας Ιωάννης,  Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος   

6 Γεραμάνης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος 
Απών αν και νομίμως 
κλήθηκε 

7 Ζούρος Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  

8 Κυπαρίσσης Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  
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9 Νησιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος Απών αν και νομίμως 
κλήθηκε 

 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η υπάλληλος Χατζηστεφάνου Σοφία  
 
Τo τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Γεραμάνης Στυλιανός απουσίαζε και αντί αυτού στη θέση 

του παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Ζουμπουρλής Νίκος. 
 

 
Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερησίας 

διάταξης ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, για την αναγκαιότητα αγοράς οικοπέδου 
για την ανέγερση του σχολικο’υ κτιρίου για το 1ο  Λυκείο (ΓΕΛ) Δημοτικής ενότητας 
Μαραθώνος, Δήμου Μαραθώνος».  
Για το λόγο αυτό προκηρύσσει Διαγωνισμό για την «Αγορά ακινήτου για την ανέγερση 
Σχολικού κτηρίου 1ου Λυκείου (ΓΕΛ) Δημοτικής ενότητας Μαραθώνος, Δήμου Μαραθώνος».  
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Χατζηστεφάνου Σοφία 

ΤΗΛ.:2294320573  FAX:2294320555 

email:oedm@marathon.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ( 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΛ) – Δ.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   

 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  
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Α Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»)  

β) Τις Διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων »    

γ) Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις ν.4555/2018 πρόγραμμα Κλεισθένης όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ) Την αριθ. 12/2020 Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί ορισμού μελών Επιτροπής Διαγωνισμών 

Εκποιήσεων- εκμισθώσεων πραγμάτων-ακινήτων έτους 2020»   

ε) Την υπ.αριθμ. 184/2016 απόφαση του Δ.Σ «Περί αγοράς ακινήτου για την ανέγερση λυκείου 

στη Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα.» 

στ) Την υπ.αριθμ  509/2020 Απόφαση Δημάρχου για την συγκρότηση επιτροπής καταλληλόλητας για αγορά 

ακινήτων για την στέγαση Λυκείου Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος 

ζ) Τις επιτακτικές ανάγκες για την κάλυψη στέγασης σχολικών μονάδων. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΕΙ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 

Διακηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά οικοπέδου από τον Δήμο 

Μαραθώνος  για την ανέγερση σχολικού κτηρίου( 1ου Λυκείου) Δ.Ε. Μαραθώνος, και καλούμε τους 

ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

 

Άρθρο 1ο : Περιγραφή του ακινήτου 

Το ακίνητο που θα αγορασθεί πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τους παρακάτω όρους: 

Να ικανοποιεί  τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται 

στην απόφαση Αριθμ.37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β/27-4-2007): Καθορισμός κριτηρίων 

καταλληλότητας & επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών 

Μονάδων.  

1. Να βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος . 

2. Οι προτεινόμενοι χώροι επιβάλλεται να βρίσκονται σε απόσταση από χώρους ή λειτουργίες, που 
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αποτελούν εστίες ηχορύπανσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, 

πυρκαγιάς, εκρήξεων και λοιπών μολύνσεων, ώστε να αποτρέπονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που 

απορρέουν από τη γειτνίαση ως εξής: 

α. Κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ, πυλώνες και κέντρα υψηλής τάσης της ΔΕΗ. 

β. Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. 

γ. Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες, αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

δ. Καταστήματα όπως μπαρ, καφετέριες καφενεία, μπιλιάρδα, καζίνο κ.λ.π. 

ε. Σωφρονιστικά ιδρύματα, Νοσοκομεία, Νεκροταφεία. 

στ. Πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες.. 

3. Να έχει έκταση εμβαδού το λιγότερο 4.000 τ.μ., να είναι ενιαίο, ή αν πρόκειται για όμορα ακίνητα του 

ιδίου ή διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν ενιαία έκταση εμβαδού το λιγότερο 4.000 τ.μ .  

4. Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο . 

5. Να έχει πρόσωπο σε δημοτική, αγροτική οδό, επαρκούς πλάτους . Δεν γίνονται δεκτά ακίνητα τα οποία 

βρίσκονται επί κεντρικών οδικών αρτηριών με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο,  σταθμών φορτηγών 

διακίνησης εμπορευμάτων, αεροδρομίων κ.λ.π.  

6. Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που 

ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή  και συγκατοχή, η προσφορά να 

γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς και 

ακίνητα δύο ή και περισσοτέρων ιδιοκτητών, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης, με την 

προϋπόθεση αυτά να δημιουργούν ενιαία εδαφική έκταση. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει να 

συνοδεύονται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα (ή απόσπασμα κτηματολογίου) και από κοινή αίτηση – 

δήλωση προσφοράς ή τα επιμέρους τοπογραφικά των ακινήτων να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους 

ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων. 

7. Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ) και 

γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου και σε κάθε 

περίπτωση κατά την μεταβίβαση να είναι ελεύθερο από κάθε πραγματικό και νομικό ελάττωμα.  8. 

Προτιμητέα θα είναι τα οικόπεδα με κανονικό σχήμα, χωρίς έντονες κλίσεις, και με επαρκή 

προσβασιμότητα.. 

Άρθρο 2ο : Τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία χωρίζεται σε δύο φάσεις ως εξής: 
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Α. ΦΑΣΗ {Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος}. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και σε 2 εβδομαδιαίες και μια ημερήσια Εφημερίδες,  καταθέτοντας προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα 

της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος επί της οδού Λ. Μαραθώνος 104 την 

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα  10:00 – 10:30 π.μ.  ενώπιον της επιτροπής. 

Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, χωρίς την αξία του. 

Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν: 

1. Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό. 

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν. 

3. Τίτλους ιδιοκτησίας εις διπλούν. 

4. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη. 

5. Τίτλοι κυριότητας του ακινήτου για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και στοιχεία – έγγραφα απ’ 

όπου προκύπτει ότι είναι ελεύθερο κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης προσημείωσης, κατάσχεσης 

συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, 

δικαιώματος τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, 

αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα 

συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών. 

Επίσης πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση δασαρχείου ότι δεν είναι δασική έκταση και , αμελλητί  

προσκομίζονται όποια άλλα στοιχεία ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

6. Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου Ακινήτου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. 

7. Σε περίπτωση που η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα 

αναφέρονται όλα τα στοιχεία της ταυτότητας του και θα επισυνάπτεται το έγγραφο της εξουσιοδότησης 

πάνω στο οποίο θα βεβαιώνεται από αρμόδια κατά νόμο Αρχή, το γνήσιο της υπογραφής του 

εξουσιοδοτούντος. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται 

ότι έλαβε γνώση των όρων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο και εν συνεχεία, η αρμόδια 

Δημοτική Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια 
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έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από 

της λήψεως των προσφορών. Ο χρόνος σύνταξης της έκθεσης , είναι δυνατόν να επιμηκυνθεί εφόσον 

τούτο κριθεί αναγκαίο.  Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η 

έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον Δήμο, ο οποίος την 

κοινοποιεί σε κάθε ένα που εκδήλωσε ενδιαφέρον. 

Ο ουσιαστικός έλεγχος των δικαιολογητικών που περιέχονται στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς θα 

γίνει από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας λόγω εξειδικευμένων γνώσεων. 

 

Β: Διενέργεια δημοπρασίας 

Διενεργείται φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, ενώπιον της επιτροπής δημοπρασίας. 

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, το κριτήριο επιλογής θα είναι η οικονομικότερη προσφορά του 

οικοπέδου (τιμή ανά τ.μ.): 

Ο Δήμαρχος ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν 

μέρος σ’ αυτήν, μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α΄ 

φάσης. 

Στην περίπτωση που η αξία υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 €, απαιτείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας 

από εκτιμητή ακινήτων εγγεγραμμένου στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών  (άρθρο 186 παρ. 6 

Ν.3463/2006, άρθρο 23 παρ. 2 του Ν.2873/00, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παρ. 12 του 

Ν.2579/98) η δαπάνη της οποίας  βαρύνει τον μειοδότη. 

Οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αν είναι φυσικά πρόσωπα αυτοπρόσωπος ή με τον νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο  τους για δε τα νομικά πρόσωπα όπως εκ του νόμου ορίζεται σύμφωνα με το 

καταστατικό τους. 

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσονται πρακτικά, τα οποία μετά τη λήψη δημοπρασίας 

υπογράφονται από τον μειοδότη και τον εγγυητή του, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωση 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 3ο : Εγγυητής 

Ο τελευταίος μειοδότης 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. 
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Άρθρο 4ο : Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 

δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

Άρθρο 5ο : Σύμβαση 

Ο τελευταίος μειοδότης 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 

προσύμφωνου, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 

και 198 του Αστικού Κώδικα. 

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. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών, το προσύμφωνο θεωρείται ότι καταρτίστηκε 

οριστικά. Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών 

έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα συνταχθεί σχετική συμβολαιογραφική πράξη για την 

μεταβίβαση της κυριότητας του γηπέδου. 

Άρθρο 6ο : Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της 

δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου . 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις  δύο (2)  εβδομαδιαίες  εφημερίδες «Παλμός και Αττικό 

Βήμα» και μία καθημερινή «Γενική Δημοπρασιών» 

Άρθρο 7ο : Επανάληψη Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δημάρχου εάν δεν παρουσιάσθηκε μειοδότης. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την 

αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής 

για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής, δεν προσέλθει αυτός να υπογράψει 

τη σύμβαση. 
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Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή 

του, ως όριο δε πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατοχυρώθηκε στο όνομά του, δυνάμενο να 

μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 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. 

Άρθρο 8ο : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου 

Μαραθώνος , που βρίσκεται επί των οδών Λ. Μαραθώνος 104 από την υπάλληλο Χατζηστεφάνου Σοφία, 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 έως 15:30, στα Τηλέφωνα: 22943-20573  και στο 

email:oedm@marathon.gr.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που 

υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. 

 

                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                         

                                                                                            ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ   

 
 

 
Η Οικονομική επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση  αποφάσισε 

Κατά πλειοψηφία  

Μειοψηφούντος του κ. Ζουμπουρλή  

 

Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου και προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης 

όπως παρουσιάζονται παραπάνω. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (267 – 2020 ΟΕ) και: 

ΑΔΑ: Ψ5ΚΗΩΛΜ-ΥΜΚ



9 

 

 

 

Δεν Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 στην Αυτοτελή Υπηρεσία 
Εποπτείας ΟΤΑ  για έλεγχο νομιμότητας. 

Θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια 

(http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon)  
 
 

 
 

Ο Δήμαρχος και  Προέδρος                                        
της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 
 

Τσίρκας Στέργιος          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
1. Ευαγγελόπουλος Νίκος 

2. Τσακιργιάννης Βασίλης 

3. Σωτηρίου Βαγγέλης 

4. Κυπαρίσσης Βαγγέλης 

5. Μπούσουλας Γιάννης 

6. Ζούρος Γιώργος 

7. Ζουμπουρλής Νίκος 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon
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