
                  

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αλεξανδρούπολη 19  Νοεμβρίου  2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ   

Ν Ο Μ Ο Σ       Ε  Β  Ρ  Ο  Υ    

Δ Η Μ Ο Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ              

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           Αριθ. Πρωτ:  35976    

ΤΜΗΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ &  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

  

Ταχ. Δ/νση     

Ταχ. Κώδικας 

     

 

: Λ. Δημοκρατίας 306 

: 681 32  Αλεξανδρούπολη 

 

  

                                                     

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ 

Ο  Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει ότι : 

 

   Την 3η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  του έτους  2019, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ    και ώρα 10.00 π.μ. 

θα γίνει στο Δημαρχείο (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) η φανερή, προφορική και  πλειοδοτική δημοπρασία 

για την εκμίσθωση   «Κοινόχρηστου χώρου» εμβαδού 1.500,00 τ.μ. εντός πλατείας  (πάρκου) Εθνικής 

Ανεξαρτησίας για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών, (τρενάκι, καρουζέλ, παγοδρόμιο και καραβάκι) 

στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους που αναφέρονται στην 

409/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

1. Κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς για τη εκκίνηση της δημοπρασίας, ορίζεται το ποσό των 0,044 ευρώ 

/τ.μ. ημερησίως , σύμφωνα με τις 356/2018 και 408/2018 αποφάσεις του Οικονομικής Επιτροπής  με τις 

οποίες καθορίσθηκε το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε πάρκα , πλατείες κτλ. 

2. Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου θα είναι από 6 έως 10 Δεκεμβρίου 

2019  για την Θρησκευτική  Εμποροπανήγυρη του Αγ. Νικολάου και από 12  Δεκεμβρίου 2019  έως 31 

Δεκεμβρίου 2019 για τις εορτές των Χριστουγέννων. 

3. Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

                            Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

 Βεβαίωση από το Δημοτικό Ταμείο περί μη ύπαρξης οφειλής του, ή βεβαίωση ρύθμισης τυχόν 

οφειλών του προς τον Δήμο, ή υπεύθυνη δήλωσή του ότι υπάρχει-υφίσταται εκκρεμοδικία. 

 Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. 

 Καταστατικό εάν πρόκειται για εταιρία. 

 Υπεύθυνη δήλωση ορισμού για τον εκπρόσωπο της εταιρίας. 

 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών κ.λ.π. 

 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (Γ.Ε.Μ.Η.).  

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης θα επιβαρύνει τους  πλειοδότες. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα   

Εσόδων και  Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στα τηλέφωνα: 25510 

64215 και 25510 64218. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα 

διαύγεια. 
     Να αναρτηθεί στην εξώθυρα του  

     Δημοτικού καταστήματος                                                           

                                                                                                                                   Ο   Δήμαρχος  

                                                                                                                          

                                                                                                                                           Ιωάννης Ζαμπούκης  

                                                                                                                                                        α/α 

                                                                                                                                              Ο Αντιδήμαρχος  

 

                                                                                                                                          Θεόδωρος Βουρδόλης  


