
                  

  

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 

 

  

                                                

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Ο  Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει ότι : 

 

   Την 3η  του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  του έτους  2019, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ  και  από ώρα 

10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.  (10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. κατάθεση δικαιολογητικών, 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. 

έλεγχος των δικαιολογητικών και από 11:00 έναρξη της δημοπρασίας)  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. 

 

Οι  όροι  διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας είναι οι κάτωθι: 

1. Η παραχώρηση της χρήσης θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε μέρα και ώρα που θα καθορισθεί με την 

δημοσίευση της διακήρυξης του κ. Δημάρχου, σύμφωνα με το Π.Δ.270/81. 

2. Η πλειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας 

δημοπρασίας του Δήμου.  

3. Η διάρκεια παραχώρησης της 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. 

4. Κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς για την εκκίνηση της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις 

356/2018 & 408/2018  αποφάσεις οικονομικής επιτροπής για τα ψυχαγωγικά παιχνίδια 

(τρενάκι, καρουζέλ, παγοδρόμιο και καράβι), ορίζεται το ποσό των 0,044 ευρώ το τ.μ. 

ημερησίως και για τους πωλητές συμμετέχοντες θα είναι το ποσό των 0,35 ευρώ το τ.μ. 

ημερισίως. 

5. Το αναλογούν τέλος που θα προκύψει από την δημοπρασία, θα καταβληθεί άμεσα μετά την 

έγκριση των πρακτικών, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των 

ψυχαγωγικών παιχνιδιών  στον πλειοδότη. 

6. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας 

τα εξής: 

 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.).  

7. Σε περίπτωση που υπάρχει σύμπτωση των αιτούμενων κοινόχρηστων χώρων από τους 

συμμετέχοντες, προτεραιότητα έχει αυτός ο οποίος αιτείται τα περισσότερα τ.μ. Ο επόμενος ή 

οι επόμενοι συμμετέχοντες θα λάβουν τον χώρο κατά την κρίση της διαγωνιστικής επιτροπής. 

8. Τα εισερχόμενα παιχνίδια (τρενάκι, καρουζέλ, παγοδρόμιο και καράβι) στον κοινόχρηστο 

δημοτικό χώρο προς χρήση από τους επισκέπτες, απαραίτητα πρέπει να έχουν σε ισχύ έκθεση 

επιθεώρησης των μηχανημάτων από διπλωματούχο μηχανικό μέλους Τ.Ε.Ε. ή και 

πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης  ποιότητας των μηχανημάτων ( I.S.O.) 

9. Σιωπηρή παράταση του χρόνου παραχώρησης δεν επιτρέπεται. 

10. Όλες οι εργασίες και οι εγκαταστάσεις που θα γίνουν στον κοινόχρηστο χώρο θα είναι με 

ευθύνη του πλειοδότη και κατόπιν έγκρισης αυτών από την Τ.Υ. του Δήμου. 

11. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη. Η δέσμευση  αυτή μεταβαίνει από τον 

πρώτο στους ακόλουθους αλληλοδιαδόχους και επιβαρύνει δε οριστικά τον τελευταίο 

πλειοδότη. 

12. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηλή αναμίσθωση καθώς και η υπομίσθωση του κοινόχρηστου 

παραχωρούμενου δημοτικού χώρου. 

13. Ο τελευταίοι πλειοδότες δεν έχουν δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των 

πρακτικών της δημοπρασίας απ τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα. 

14. Κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της άδειας παραχώρησης , συνεπάγεται την αυτοδίκαια 

λύση αυτής. 

15. Μετά το πέρας του χρόνου παραχώρησης ο κοινόχρηστος χώρος θα παραδοθεί σε άριστη 

κατάσταση. Οι μισθωτές μπορούν να παραλάβουν κατά την αποχώρησή τους μόνο τα δικά 

τους αντικείμενα-παιχνίδια κ.λ.π. 

16. Τα έξοδα δημοσίευσης τόσο της αρχικής όσο και τυχόν επανάληψής της, βαρύνουν τους 

τελευταίους πλειοδότες και εξοφλούνται προ της υπογραφής των αδειών χρήσης 

κοινοχρήστου χώρου.  

17. Όσοι χρησιμοποιούν μηχανήματα μεγάλης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αυτοί θα 

μετράται με μετρητή ενέργειας και θα επιβαρύνει αυτούς και όχι τον Δήμο, ο έλεγχος του 

μετρητή θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες  πριν και μετά την χρήση από τους μισθωτές 

18. Σε περίπτωση που αισθητική των εισερχόμενων παιχνιδιών – εξοπλισμού δεν συνάδει με την 

αισθητική του χώρου, η επιτροπή διαγωνισμού έχει δικαίωμα να το απορρίψει . 

19. Τα παραπάνω παιχνίδια – εξοπλισμός δεν πρέπει να έχουν παλαιότητα πέραν των είκοσι 

ετών. 

20. 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. 

21. Οι ενστάσεις πρωτοκολλώνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην Επιτροπή που διενήργησε 

το διαγωνισμό η οποία και αποφασίζει σχετικά. 

22. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης  για: α) Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο β) 

Υλικές ζημιές τρίτων κατά ατύχημα γ) Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές 

συνολικά) δ) Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας (για όλη την περίοδο της ασφάλιση. 

 
Ο   Δήμαρχος 

 

Ιωάννης Ζαμπούκης 

α/α 

Ο Αντιδήμαρχος 

 

Θεόδωρος Βουρδόλης 


