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Ο Γήκαξρνο Δνξδαίαο πξνζθαιεί :
Α. ζε πξνθνξηθή-θαλεξή-πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’αξηζκ
171/2016 Α.Γ.. θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ θαηάξηηζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, γηα ηελ εθκίζζσζε ρξήζεο ρώξνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία Ινύλα
Πάξθ θαηά ηελ ηέιεζε ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο 2016 ζηελ Πηνιεκαΐδα, ζηηο 6-92016 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00 κ.κ, ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζηελ αίζνπζα
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο ,ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γεκνπξαζηώλ , όπσο ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ 373/2014 ΑΓ.
ε πεξίπησζε άγνλεο δεκνπξαζίαο επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ζα δηελεξγεζεί
ζηηο 12-9-2016 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12:00 κ.κ.
Β. ζηελ θαηάζεζε αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο γηα ηηο ζέζεηο πώιεζεο πξντόλησλ όπσο
αλαθέξνληαη ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, ζηηο 5 & 6/9-2016 εκέξεο Γεπηέξα &
Σξίηε αληίζηνηρα θαη ώξεο από 09:00 π.κ έσο 14:00 κ.κ ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα
ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο, αίζνπζα Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
Δκπνξνπαλήγπξεο όπσο ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 171/2016 ΑΓ & ηελ 16/2016
απόθαζε ηεο Γ.Θ. Πηνιεκαΐδαο
Θαζνξίδεηαη σο ρξόλνο ρξήζεο ησλ ρώξσλ έθζεζεο πξντόλησλ πέληε εκέξεο
από 17-9-2016 έσο 21-9-2016, εθηόο γηα ηνλ ρώξν πνπ ζα δεκνπξαηεζεί γηα
Ινύλα Παξθ, γηα ηνλ νπνίν ν κηζζσηήο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε επί έλα 10/ήκεξν.
Ζ εηήζηα κεγάιε Δκπνξνπαλήγπξε ζηελ πόιε ηεο Πηνιεκαΐδαο ζα γίλεη θέηνο από
17 κέρξη 21 επηεκβξίνπ 2016.
Θαζνξίδεηαη σο ρώξνο ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο ην δεκνηηθό νηθόπεδν πνπ
βξίζθεηαη πίζσ από ηηο Σερληθέο ρνιέο Πηνιεκαΐδαο, σο εκθαλίδεηαη ζην ηζρύνλ
αλακνξθσκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα πνπ ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ππνδηαηξείηαη ζηα παξαθάησ δηακεξίζκαηα:
1.

ΥΧΡΟ ΙΟΤΛΑ-ΠΑΡΘ εθηάζεσο 2.500 η.κ.

’ απηό ην ρώξν ζα ηνπνζεηεζνύλ ζπγθξνπόκελα απηνθίλεηα, κπαιαξίλα,
κύινο, αιπζίδεο θαη γεληθά παηρλίδηα, κόλν κε ζπλνδεία θάησ ησλ 10 εηώλ.
Πξώηε πξνζθνξά νξίδεηαη ην πνζό ησλ 30.000 επξώ.

2.

ΥΧΡΟ ΔΘΘΔΖ ΔΚΠΟΡΔΤΚΑΣΧΛ

Ο ρώξνο απηόο ζα δηαηεζεί θαηόπηλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, γηα ηελ
έθζεζε δηαθόξσλ εκπνξεπκάησλ θαη εηδώλ, κε ηηο παξαθάησ ηηκέο:
ΔΗΡΑ

ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ /Κ2 ζε επξώ

Α.

26

Β.

32

Γ.

23

Γ.

18

Δ.

16

Ε. (ςεζηαξηέο)

14

(νη δύν ηειεπηαίεο ςεζηαξηέο πξνο
ηηο ηνπαιέηεο)

11

Ζ. Οη ρώξνη επί ηεο Κ.Αζίαο θαη Γξάκκνπ, όπσο ύζηεξα από ηε ζύληαμε
ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο από ηε Γ/λζε Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ όπνπ ζα αξηζκεζνύλ ηα
κέξε, λα θαζνξηζηεί ην πνζό ηεο Γ δώλεο δει.23 επξώ/η.κ., πιήλ πεξηκεηξηθά ηνπ
θπθιηθνύ ηνπ ρώξνπ επί ηεο νδνύ Κ. Αζίαο θαη Γξάκκνπ ζην ύςνο ησλ Σερληθώλ
ρνιώλ.
Οη θαληίλεο ζα είλαη έμσ από ην ρώξν έθζεζεο εκπνξεπκάησλ εηδηθόηεξα ζηελ
αξρή ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο, επί ηεο νδνύ Κ. Αζίαο θαη πιήλ πεξηκεηξηθά ηνπ
θπθιηθνύ ρώξνπ επί ηεο νδνύ Κ. Αζίαο θαη Γξάκκνπ ζην ύςνο ησλ Σερληθώλ
ρνιώλ θαη νξίδεηαη ην πνζό ησλ 250 επξώεθάπαμ γηα θάζε απηνθηλνύκελε
θαληίλα .
Αλ θάπνηνο επηζπκεί λα εθκηζζώζεη πεξηζζόηεξα ηεηξαγσληθά κέηξα γηα ηελ
αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ νξίδνληαη ηα εμήο : αλώηαην όξην ηα 10 η.κ. κε ηηκή
27 επξώ €/η. Θαηαξγείηαη ε ζέζε γηα θαληίλα πεξηκεηξηθά ηνπ θόκβνπ Γξάκκνπ-Κ.
Αζίαο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηνπο αλαιπηηθνύο όξνπο ηεο δεκνπξαζίαο,
νη ελδηαθεξόκελνη λ’ απεπζύλνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο , ζην Γεκνηηθό
Θαηάζηεκα Πηνιεκαΐδαο, ηει 2463350110 πιεξ : ηηαξίδεο Ησαλλεο- Σζαθκάθε
Α.

Ο Γήκαξρνο
αββαο Εακαληδεο

