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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία με τους ίδιους όρους της με αριθ.
πρωτ. 28557/29-10-2018 διακήρυξης, στις 7 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα
Παρασκευή και από ώρα 13:00 έως 13:30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
δημοπρασιών (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81), στο Δημαρχείο της Δημοτικής Ενότητας
Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης, στο Άδελε, για την εκμίσθωση των χώρων που
κηρύχθηκαν άγονοι μετά τη διεξαγωγή της από 15-11-2018 δημοπρασίας (σχετ.
η 603/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) από μικροπωλητές και από
επιχειρηματίες με παιχνίδια ψυχαγωγίας για τις περιόδους Χριστουγέννων,
Καρναβαλιού και Καλοκαιριού και πιο συγκεκριμένα:
1. Ένα (1) χώρο μικροπωλητή (κάστανα, ποπ κορν, μαλλί της γριάς κ.α.)
στο Βόρειο τμήμα της πλατείας Ηρώων (Αγνώστου Στρατιώτη) της
τάξεως του ενός τ.μ. έκαστος.
2. Δύο (2) χώροι μικροπωλητών (κάστανα, ποπ κορν, μαλλί της γριάς κ.α.)
στο βορειοανατολικό τμήμα της πλατείας Μητρόπολης της τάξεως του
ενός τ.μ. έκαστος.
3. Δύο (2) χώροι μικροπωλητή (κάστανα, ποπ κορν, μαλλί της γριάς κ.α.)
όπως αυτοί φαίνονται στο σχέδιο που συνοδεύει την με αρ. 26/11 Τοπική
Κανονιστική Απόφαση, στην πλατεία Μικρασιατών της τάξεως του ενός
τ.μ. έκαστος εκ των οποίων ο ένας μόνο για την περίοδο των
Χριστουγέννων και Καρναβαλιού.
4. Δύο χώροι για κατάληψη από επιχειρηματίες με παιχνίδια ψυχαγωγίας
Α) Επιφανείας 350 τ.μ. (νότιο τμήμα πλατείας)
Β) Επιφανείας 150 τ.μ. (ανατολικό τμήμα πλατείας)
Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ορίζεται από την επόμενη της
σύμβασης και λήγει την ημερομηνία που προβλέπεται από αυτήν, οπότε ο
χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον παραχωρηθέντα χώρο.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας
του Δήμου Ρεθύμνης, Αρμόδιοι υπάλληλοι Παρίσση Αικατερίνη & Περακάκης
Αναστάσιος, Διεύθυνση: Άδελε Ρεθύμνης, Τηλέφωνα 2831341036 &
2831341035.
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