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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 414 / 2017
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 50 / 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρακτικών εκµίσθωσης Κοινόχρηστου χώρου" εµβαδού
4.500,00 τ.µ. εντός Πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας, για την τοποθέτηση
ξύλινων οικίσκων και ψυχαγωγικών παιχνιδιών (παγοδρόµιο, καρουσέλ,
τρενάκι, σινεµά, φόρµουλα, κερµατοφόρα, ψάρεµα, αλογάκια, τσουλήθρα,
περιστρεφόµενα), πώληση παραδοσιακών προϊόντων από µικροπωλητές
και διάφορες εκδηλώσεις συλλόγων" στην Αλεξανδρούπολη - πάρκο
Εθνικής Ανεξαρτησίας. »
Στην Αλεξανδρούπολη σήµερα την 24η Νοεµβρίου του έτους 2017 ηµέρα
της εβδοµάδας Παρασκευή
και ώρα 13:30 και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, η
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 55.436/
20/11/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύµφωνα µε
τους ορισµούς του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ήταν δε παρόντες :
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
Επιτροπής
και από τα µέλη της , οι κ.κ :

ως ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Οικονοµικής

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙ∆ΗΣ 3) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 4)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ

Ενώ δεν προσήλθαν οι κ.κ :
1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙ∆ΗΣ
ΜΠΙΚΟΣ 4) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙ∆ΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙ∆ΟΥ

3) ΧΡΗΣΤΟΣ

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο
αριθµού συµβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -5 , ) σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 75, του ν.3852/10, εισέρχεται στην συζήτηση των θεµάτων.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Αλεξανδρούπολης κ.
Ευάγγελος Λαµπάκης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, ο ∆ήµαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ευάγγελος Λαµπάκης ρωτά την Οικονοµική Επιτροπή
αν δέχεται να συζητήσει εκτός ηµερήσιας διάταξης το θέµα :
«Έγκριση
Πρακτικών εκµίσθωσης Κοινόχρηστου χώρου" εµβαδού 4.500,00 τ.µ.
εντός Πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας, για την τοποθέτηση ξύλινων
οικίσκων και ψυχαγωγικών παιχνιδιών (παγοδρόµιο, καρουσέλ, τρενάκι, ,
σινεµά, φόρµουλα, κερµατοφόρα, ψάρεµα, αλογάκια, τσουλήθρα,
περιστρεφόµενα), πώληση παραδοσιακών προϊόντων από µικροπωλητές
και διάφορες εκδηλώσεις συλλόγων" στην Αλεξανδρούπολη - πάρκο
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Εθνικής Ανεξαρτησίας»
Μετά την οµόφωνη αποδοχή της συζήτησης του θέµατος σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον
Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παντελίδη Γεώργιο, ο
οποίος, ως εισηγητής του θέµατος, λέει τα εξής:
“ Κύριοι Σύµβουλοι,
I.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Α. Με την 606/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξ/πόλης οµόφωνα
αποφασίστηκε:
• Η έγκριση της εκµίσθωσης κοινόχρηστου χώρου εµβαδού 4.500,00 τ.µ. , στο
Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας, µε διενέργεια δηµοπρασίας, για τοποθέτηση
ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ξύλινων οικίσκων κ.λ.π., κατά την περίοδο των εορτών
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς (01/12/2017 – 07/01/2018).
• Η ανάθεση στην Οικονοµική Επιτροπή του καθορισµού των όρων της
δηµοπρασίας και της έγκρισης των πρακτικών διαγωνισµού.
• Η εξουσιοδότηση του κ. ∆ηµάρχου για την υπογραφή των αδειών χρήσης
κοινοχρήστου χώρου στους πλειοδότες
Β.
Η 382/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης,
οµόφωνα ενέκρινε τον καθορισµό των όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση
Κοινόχρηστου χώρου εµβαδού 4.500,00 τ.µ εντός Πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας,
για την τοποθέτηση ξύλινων οικίσκων και ψυχαγωγικών παιχνιδιών (παγοδρόµιο,
καρουσέλ, τρενάκι, σινεµά, φόρµουλα, κερµατοφόρα, ψάρεµα, αλογάκια,
τσουλήθρα,
περιστρεφόµενα),
πώληση
παραδοσιακών
προϊόντων
από
µικροπωλητές και διάφορες εκδηλώσεις συλλόγων» στην Αλεξανδρούπολη πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας, κατά τις διατάξεις του Π∆ 270/81.
Στη συνέχεια δηµοσιεύτηκε η Αριθ. Πρωτ: 53898/10-11-2017 ∆ιακήρυξη του
∆ηµάρχου Αλεξανδρούπολης
Γ.
Στις 20 Νοεµβρίου ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 10.00 π.µ. έως 11.00 π.µ.,
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας δηµοπρασίας, πραγµατοποιήθηκε στο
δηµοτικό κατάστηµα Αλεξανδρούπολης η φανερή, προφορική και πλειοδοτική
δηµοπρασία για την εκµίσθωση κοινόχρηστου χώρου εµβαδού 4.500,00 τ.µ. εντός
Πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας, για την τοποθέτηση ξύλινων οικίσκων και
ψυχαγωγικών παιχνιδιών (παγοδρόµιο, καρουσέλ, τρενάκι, σινεµά, φόρµουλα,
κερµατοφόρα, ψάρεµα, αλογάκια, τσουλήθρα, περιστρεφόµενα), πώληση
παραδοσιακών προϊόντων από µικροπωλητές και διάφορες εκδηλώσεις
συλλόγων».
Στην δηµοπρασία εµφανίστηκαν και έλαβαν µέρος, αφού πληρούσαν τους όρους
της διακήρυξης –µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την επιτροπή
διαγωνισµού- αναδείχθηκαν πλειοδότες οι:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μόκαλης Γ. Κουλαξίδης Α. Ο.Ε. για έκταση 800 τ.µ. µε τελική προσφορά
(0,044 Χ 800 τ.µ =1338 ευρώ για τοποθέτηση παγοδροµίου, καρουσέλ,
µικρού τρένου, σινεµά, φόρµουλας, κερµατοφόρων, παιχνιδιού ψαρέµατος,
µικρών αλόγων, τσουλήθρας.
Μακεδονικά Ζαχαρώδη Α.Ε. για έκταση 20 τ.µ. µε τελική προσφορά (0,044 Χ
20 τ.µ =33,44 ευρώ για πώληση ζαχαρωδών προϊόντων.
Τσολάκη Μυρσίνη για έκταση 50 τ.µ. µε τελική προσφορά (0,044 Χ 50 τ.µ
=83,6 ευρώ για πώληση φαγητού.
Παπαγιουβάννη Τριανταφυλλιά για έκταση 20 τ.µ. µε τελική προσφορά
(0,044 Χ 20 τ.µ =33,44 ευρώ για πώληση καλλυντικών προϊόντων.
Αφοί Γεώργιος & Νικόλαος Ζάκατας για έκταση 35 τ.µ. µε τελική προσφορά
(0,044 Χ 35 τ.µ =58,52 ευρώ για πώληση ζαχαρωδών προϊόντων.
Καρυπίδης Εµπορία Αυτοκινήτων Α.Ε. για έκταση 35 τ.µ. µε τελική
προσφορά (0,044 Χ 35 τ.µ =58,52 ευρώ για πώληση καφέ.
Γιαλέλης ∆ηµήτριος για έκταση 35 τ.µ. µε τελική προσφορά (0,044 Χ 35 τ.µ
=58,52 ευρώ για πώληση αξεσουάρ για τηλέφωνα.
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Αφού πέρασε η ορισθείσα από τη διακήρυξη ώρα δηλ. η 11.00 π.µ. και όπως
φαίνεται από τα συνηµµένα της παρούσης απόφασης πρακτικά διαγωνισµού –
τελευταίοι πλειοδότες αναδείχθηκαν οι παραπάνω, µε ηµερήσιο µίσθωµα ανά τ.µ.
το ποσό των µηδέν κόµµα µηδέν σαράντα τέσσερα (0,044) ευρώ.
Η Τσιοµπανούδη Βάια του Αθανασίου αποσύρθηκε από την συνέχεια της
δηµοπρασίας.
Μετά τα παραπάνω εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση
των πρακτικών του διαγωνισµού”.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών
της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά το τέλος της οποίας , η Οικονοµική Επιτροπή
αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και
διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα Πρακτικά εκµίσθωσης Κοινόχρηστου χώρου" εµβαδού 995,00
τ.µ. εντός Πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας, για την τοποθέτηση ξύλινων οικίσκων
και ψυχαγωγικών παιχνιδιών (παγοδρόµιο, καρουσέλ, τρενάκι, σινεµά, φόρµουλα,
κερµατοφόρα, ψάρεµα, αλογάκια, τσουλήθρα, περιστρεφόµενα), πώληση
παραδοσιακών προϊόντων από µικροπωλητές και διάφορες εκδηλώσεις συλλόγων"
στην Αλεξανδρούπολη - πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας, σύµφωνα µε τα οποία
αναδείχθηκαν πλειοδότες οι:
1. Μόκαλης Γ. Κουλαξίδης Α. Ο.Ε. για έκταση 800 τ.µ. µε τελική προσφορά
(0,044 Χ 800 τ.µ =1338 ευρώ για τοποθέτηση παγοδροµίου, καρουσέλ,
µικρού τρένου, σινεµά, φόρµουλας, κερµατοφόρων, παιχνιδιού ψαρέµατος,
µικρών αλόγων, τσουλήθρας.
2. Μακεδονικά Ζαχαρώδη Α.Ε. για έκταση 20 τ.µ. µε τελική προσφορά (0,044
Χ 20 τ.µ =33,44 ευρώ για πώληση ζαχαρωδών προϊόντων.
3. Τσολάκη Μυρσίνη για έκταση 50 τ.µ. µε τελική προσφορά (0,044 Χ 50 τ.µ
=83,6 ευρώ για πώληση φαγητού.
4. Παπαγιουβάννη Τριανταφυλλιά για έκταση 20 τ.µ. µε τελική προσφορά
(0,044 Χ 20 τ.µ =33,44 ευρώ για πώληση καλλυντικών προϊόντων.
5. Αφοί Γεώργιος & Νικόλαος Ζάκατας για έκταση 35 τ.µ. µε τελική προσφορά
(0,044 Χ 35 τ.µ =58,52 ευρώ για πώληση ζαχαρωδών προϊόντων.
6. Καρυπίδης Εµπορία Αυτοκινήτων Α.Ε. για έκταση 35 τ.µ. µε τελική
προσφορά (0,044 Χ 35 τ.µ =58,52 ευρώ για πώληση καφέ.
7. Γιαλέλης ∆ηµήτριος για έκταση 35 τ.µ. µε τελική προσφορά (0,044 Χ 35
τ.µ =58,52 ευρώ για πώληση αξεσουάρ για τηλέφωνα.
Το ηµερήσιο µίσθωµα ανά τ.µ. θα είναι µηδέν κόµµα µηδέν σαράντα τέσσερα
(0,044) ευρώ
Η Τσιοµπανούδη Βάια του Αθανασίου αποσύρθηκε από τη συνέχεια της
δηµοπρασίας.
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και
υπογράφεται ως κατωτέρω:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ
2)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙ∆ΗΣ
3) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ
4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

