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ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ                    Αξ.Πξωη.:      41455    

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ& ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Δ/λζε: Λ. Μεζνγείωλ 415-417, η.θ.15343  

Σει:     2132004524                                      

 Fax:    2132004513                          

Πιεξ: Α. Παιακάξε 
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ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

Ο Δήκαξρνο Αγίαο Παξαζθεπήο  δηαθεξύζζεη  δεκόζηα, θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή 

δεκνπξαζία γηα ηελ εθκίζζωζε δεκνηηθνύ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ (ηκεκάηωλ ηεο Κεληξηθήο  

Πιαηείαο Αγίαο Παξαζθεπήο)  ζύκθωλα κε ηελ αξ. 510/2017 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο (ΑΔΑ: Ω561Ω6Τ-7Α9), θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ενξηώλ Υξηζηνπγέλλωλ 2017 (από 

2/12/2017 έωο 4/01/2018), όπωο απνηππώλεηαη – νξηνζεηείηαη ζην ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό 

ζρεδηάγξακκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο) ζε δύν δηαθξηηέο 

νκάδεο ωο εμήο: 

Α. Πξνζωξηλή εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία παγνδξνκίνπ 10κx20κ, επηθαλείαο 200η.κ κε 

ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο κηζζώκαηνο 2.128,00€ 

Β. Πξνζωξηλή εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 20-ζέζηνπ βελεηζηάληθνπ  θαξνπδέι, παηδηθνύ 

ηξέλνπ ζε ξάγεο (16κx7κ), ηξακπνιίλν 8 ζέζεωλ (8κx8κ) θαη έωο  22 θεξκαηνθόξωλ 

παρληδηώλ, επηθάλεηαο 270 η.κ, κε  ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο κηζζώκαηνο 2.872,00€ 

Η πιεηνδνζία ζα γίλεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο θαη κόλν. Κάζε ζπκκεηέρωλ κπνξεί λα 

ζπκκεηάζρεη θαη΄ ειάρηζηνλ ζε κία εθ ηωλ δύν νκάδωλ κε μερωξηζηνύο θαθέινπο 

ζπκκεηνρήο. 

Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ.270/81, Ν.3463/06 θαη 

Ν.3852/2010, ζην Δεκνηηθό θαηάζηεκα Δήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο Μεζνγείωλ 415-417  ηελ 

Γεςηέπα 04/12/2017, ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο Δηαγωληζκνύ θαη ζα ζπλεδξηάζεη 

ζηελ αίζνπζα Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ (Ιζόγεην), ζε επανάλητη ηεο από 27-11-

2017 Δεκνπξαζίαο ζύκθωλα κε ην άξζξν 4 θαη ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. 510/2017 

Δηαθήξπμεο.  

Ώπα έναπξηρ ηηρ δημοππαζίαρ οπίζεηαι η 10:00 π.μ. και ώπα λήξηρ η 11:30 π.μ.. Οι 

θάκελοι δικαιολογηηικών (άπθπο 7 πεπ. Α) θα καηαηεθούν μέσπι ηιρ 9:30’ π.μ. ηηρ 

ημέπαρ ηηρ δημοππαζίαρ ζηην απμόδια Δπιηποπή. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ δεκνπξαζία θαη παξαιαβή ηεπρώλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 

απεπζύλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο Δεπηέξα έωο Παξαζθεπή θαη ώξεο 09.00 π.κ. έωο 

14.30 κ.κ. ζην Γξαθείν Δεκάξρνπ (Λεωθόξνο Μεζνγείωλ, 2νο όξνθνο) ηειέθωλν 

επηθνηλωλίαο: 213-2004502-530. Επίζεο είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis     

                                Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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