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Γ.Σεπαρδάνης & Ι.Γεωργιάδου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Διακηρύσσει ότι :
Εκτίθονται σε ξεχωριστή, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση
δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση συγκροτήματος ψυχαγωγικής παιδείας
(ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ):
Α) στην Δ.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ από Σάββατο 8/4/2017 έως και το Σάββατο 23/4/2017, για το
χρονικό διάστημα 15ημερών για την περίοδο του Πάσχα και της πανήγυρης της Ζωοδόχου
Πηγής.
Β) στην Τ.Κ. Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ,από Δευτέρα 1-5-2017 έως Τρίτη 2-5-2017 για την περίοδο της
θρησκευτικής πανήγυρης του I.N. Αγίου Αθανασίου
Γ) στην Τ.Κ. Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ, για το χρονικό διάστημα από Σάββατο 29-4-2017 έως και Κυριακή
30-4-2017 για την περίοδο της θρησκευτικής πανήγυρης του I.N Κοιμήσεως Θεοτόκου,
Κυριακή των Μυροφόρων
Οι εκμισθούμενοι χώροι βρίσκονται:
Α) Ο δημοτικός κοινόχρηστος χώρος εμβαδού 700 τ.μ. της Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου, βρίσκεται δυτικά
του Ο.Τ.62, στο βορρά ορίζεται από την οδό Αθανασίου Διάκου, στο νότιο τμήμα του φτάνει μέχρι
το χώρο στάθμευσης μοτοσυκλετών και ανατολικά ορίζεται από το πεζοδρόμιο της πλατείας Ι.
Μεταξά, και δεν επηρεάζει εισόδους στα εν λόγω Ο.T..
Β) Ο δημοτικός κοινόχρηστος χώρος επί της οδού Π. Μελά μεταξύ των Ο.Τ.11 και Ο.Τ.23 (υπό
στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ), της Τ.Κ. Ν. Μεσήμβριας, ο οποίος δεν επηρεάζει εισόδους στα εν λόγω Ο.T..
Γ) Ο δημοτικός κοινόχρηστος χώρος επί του Ο.Τ.74 και τμήμα της οδού οδού Ανατολικής Θράκης,
μεταξύ των Ο.Τ. 74 και Ο.Τ.84, (υπό στοιχεία ΑΒΓΔΑ) της Τ.Κ. Ν. Μεσήμβριας, ο οποίος δεν
επηρεάζει εισόδους στα εν λόγω Ο.T..
Η χρήση των ανωτέρω χώρων για το εν λόγω διάστημα θα είναι αποκλειστικά και μόνο για
εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)
και θα περιέχει μηχανικά μέσα
ψυχαγωγίας όπως συγκρουόμενα αυτοκίνητα, σιδηροδρόμους, αιώρες, σκοπευτήρια, θεάματα κ.α.
συναφή προς τη μορφή αυτή της ψυχαγωγίας είδη.
Η κάθε δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Χαλκηδόνος στα Κουφάλια, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού, την 6η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και:


από ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 9.30.00 π.μ., για το
Αθανασίου, εμβαδού 700 τ.μ.,

δημοτικό κοινόχρηστο χώρο της Δ.Κ. Αγ



από ώρα 09.30 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ., για το δημοτικό κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Ν.
Μεσήμβριας, επί της οδού Π. Μελά μεταξύ των Ο.Τ.11 και Ο.Τ.23 (υπό στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ),



από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 10.30.00 π.μ., για το δημοτικό κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Ν.
Μεσήμβριας, επί του Ο.Τ.74 και τμήμα της οδού οδού Ανατολικής Θράκης, μεταξύ των Ο.Τ. 74
και Ο.Τ.84, (υπό στοιχεία ΑΒΓΔΑ)
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Στην δημοπρασία για να γίνει κάποιος δεκτός πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, δηλαδή :
Α) Για το δημοτικό κοινόχρηστο χώρο εμβαδού 700 τ.μ., ο οποίος βρίσκεται στη Δ.Κ. Αγ.Αθανασίου,
όπως περιγράφεται ανωτέρω, στο ποσό των 1.700,00 ευρώ
Β) Για το δημοτικό κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Π. Μελά μεταξύ των Ο.Τ.11 και Ο.Τ.23 (υπό
στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ), της Τ.Κ. Ν.Μεσήμβριας, στο ποσό των 300,00 ευρώ
Γ) Για το δημοτικό κοινόχρηστο χώρο επί του Ο.Τ.74 και τμήμα της οδού οδού Ανατολικής Θράκης,
μεταξύ των Ο.Τ. 74 και Ο.Τ.84, (υπό στοιχεία ΑΒΓΔΑ), της Τ.Κ. Ν.Μεσήμβριας, στο ποσό των 400,00
ευρώ
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο τμήμα Ταμείου, Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου
στα Κουφάλια και στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου μας, των οποίων
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην
ιστοσελίδα του δήμου www.dimos-chalkidonos.gr
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