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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Διακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων
αιγιαλού των Τοπικών Κοινοτήτων Αρωγής και Μέσης του Δήμου Κομοτηνής για την άσκηση
δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού και συγκεκριμένα:
Α. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΩΓΗΣ:
1.επτά (7) κοινόχρηστα τμήματα αιγιαλού με στοιχεία «ΕΚΤΑΣΗ 1», «ΕΚΤΑΣΗ 2», «ΕΚΤΑΣΗ 3»,
«ΕΚΤΑΣΗ 4», «ΕΚΤΑΣΗ 5», «ΕΚΤΑΣΗ 6» και «ΕΚΤΑΣΗ 7» εμβαδού 500,00 τ.μ. έκαστο για
τοποθέτηση σετ αντηλιακών ομπρελών με ξαπλώστρες.
2. επτά (7) κοινόχρηστα τμήματα αιγιαλού με στοιχεία Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6 και Κ7 εμβαδού 15,00
τ.μ. έκαστο για λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούμενου ή μη – αναψυκτηρίου.
3. ένα (1) κοινόχρηστο τμήμα με στοιχείο ΘΜ εμβαδού 100,00 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής και
συγκεκριμένα όλα τα μη μηχανοκίνητα και επιπλέον ενός (1) μηχανοκίνητου σκάφους (κρις-κράφτ) με
δυνατότητα ρυμούλκησης παιχνιδιών.
Β. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗΣ:
1.ένα (1) κοινόχρηστο τμήμα αιγιαλού με στοιχείο «ΕΚΤΑΣΗ 1» εμβαδού 500,00 τ.μ. για τοποθέτηση
σετ αντηλιακών ομπρελών με ξαπλώστρες.
2. ένα (1) κοινόχρηστο τμήμα αιγιαλού με στοιχεία Κ1, εμβαδού 15,00 τ.μ. για λειτουργία τροχήλατου
– αυτοκινούμενου ή μη – αναψυκτηρίου.
3. ένα (1) κοινόχρηστο τμήμα με στοιχείο ΘΜ εμβαδού 100,00 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής και
συγκεκριμένα όλα τα μη μηχανοκίνητα και επιπλέον ενός (1) μηχανοκίνητου σκάφους (κρις-κράφτ) με
δυνατότητα ρυμούλκησης παιχνιδιών.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής
Επιτροπής) στις 26 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα. Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών για
το σύνολο των δημοπρατούμενων τμημάτων ορίζεται η 09:00 π.μ. και λήξη η 11:30 π.μ.. Ώρα
έναρξης των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται η 12:00 μεσημβρινή και ώρα
λήξης αποδοχής προσφορών η 13:00 μ.μ. ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.
Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης να προσέλθετε στο Δημοτικό
Κατάστημα και συγκεκριμένα στο γραφείο Εσόδων - Περιουσίας του Δήμου Κομοτηνής - κ.
Κωνσταντίνος Χαμαμτζόγλου τηλ. 2531352455 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η αριθμ. πρωτ. 17725/09-06-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΠΟΩΛΟ-ΛΜΥ) Περίληψη Διακήρυξης του
Δημάρχου Κομοτηνής παύει να ισχύει με τη δημοσίευση της παρούσας.
Να δημοσιευθεί στην ημερήσια
τοπική εφημερίδα « ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ»
Η δαπάνη βαρύνει το Δήμο Κομοτηνής
Να αναρτηθεί στην εξώθυρα του Δημοτικού
Καταστήματος

Ακριβές αντίγραφο
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