ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληρ. Μ. Σαράφη,
email:magda.sarafi@nea-propontida .gr
Τηλ. 2373350260

Ν. Μουδανιά, 16 / 6 /2011
Αριθµ. Πρωτ.:20321

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΠΑΙ∆ΕΙΩΝ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση ∆ηµοτικής
έκτασης 400 τµ, στο υπ’ αριθµ. 120 οικόπεδο του ΟΤ 33, στον παραλιακό οικισµό
∆ιονυσίου (πίσω από την παιδική χαρά), για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδειών.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την µίσθωση του ανωτέρω ορίζεται το ποσό των
χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250,00) ευρώ , ανά 100 τ.µ.
Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου έως την 31.10.2011.
Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την
27η Ιουνίου 2011 ηµέρα
∆ευτέρα και από ώρα 10.00π.µ. µέχρι 11.00π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή
ανεγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού
ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο
µισθώµατος, ήτοι 125,00 ευρώ.
Προϋπόθεση συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι η µη ύπαρξη, εις βάρος του
ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις
περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη
σχετική νοµοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της ∆ηµοτικής Περιουσίας του
∆ήµου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληρ. Μ. Σαράφη,
email:magda.sarafi@nea-propontida .gr
Τηλ. 2373350260

Ν. Μουδανιά, 16 /6 /2011
Αριθµ. Πρωτ.:20322

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΟΓΗΤΩΝ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση ∆ηµοτικού
ακινήτου 16 τµ , που βρίσκεται στο υπ’ αριθµ. 639 οικόπεδο του ΟΤ 86, στην παραλία
Φλογητών.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την µίσθωση του ανωτέρω ορίζεται το ποσό των
τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00) ευρώ ετησίως.
Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου και λήγει σε
τέσσερα (4) έτη.
Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 27η Ιουνίου 2011 ηµέρα
∆ευτέρα και από ώρα 10.00π.µ. µέχρι 11.00π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή
ανεγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού
ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο
µισθώµατος, ήτοι 35,00 ευρώ.
Προϋπόθεση συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι η µη ύπαρξη, εις βάρος του
ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις
περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη
σχετική νοµοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της ∆ηµοτικής Περιουσίας του
∆ήµου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληρ. Μ. Σαράφη,
email:magda.sarafi@nea-propontida .gr
Τηλ. 2373350260

Ν. Μουδανιά, 16 / 6 /2011
Αριθµ. Πρωτ.:20313

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΚΑΤΑ∆ΥΣΗΣ.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση χώρου
έκτασης 25τµ., στο υπ’ αριθµ. 193η κοινόχρηστο τµήµα της Τοπικής Κοινότητας Ν.
Ποτίδαιας, έµπροσθεν του οικοπέδου 488 για την λειτουργία σχολής αυτόνοµης
υποβρύχιας κατάδυσης.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την µίσθωση του ανωτέρω ορίζεται το ποσό των
τριακοσίων πενήντα ευρώ (300,00) ευρώ .
Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού εκµίσθωσης του κοινοχρήστου
χώρου έως την 31.10.2011.
Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 27η Ιουνίου 2011 ηµέρα
∆ευτέρα και από ώρα 10.00π.µ. µέχρι 11.00π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή
ανεγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού
ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο
µισθώµατος, ήτοι 30,00 ευρώ.
Προϋπόθεση συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι η µη ύπαρξη, εις βάρος του
ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις
περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη
σχετική νοµοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της ∆ηµοτικής Περιουσίας του
∆ήµου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληρ. Μ. Σαράφη,
email:magda.sarafi@nea-propontida .gr
Τηλ. 2373350260

Ν. Μουδανιά, 16 /6 /2011
Αριθµ. Πρωτ.:20316

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΩΝ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική
δηµοπρασία η εκµίσθωση
κοινοχρήστων χώρων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Νέας
Προποντίδας για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδειών, ως εξής:
• Εκµίσθωση χώρου έκτασης 100 τµ στην κεντρική πλατεία του οικισµού Ν.
Καλλικράτειας
• Εκµίσθωση χώρου έκτασης 300 τµ, στο υπ’ αριθµ. 1193 κοινόχρηστο τµήµα της
Τοπικής Κοινότητας Φλογητών, έναντι πάρκου «ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ»
• Εκµίσθωση τµήµατος 1.000 τµ του 141 κοινοχρήστου τεµαχίου στο 24ο ΟΤ της
Τοπικής Κοινότητας Πλαγίων.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την µίσθωση των ανωτέρω ορίζεται :
• Κεντρική Πλατεία Καλλικράτειας 2.500,00 ευρώ
• Τοπική Κοινότητα Φλογητών 3.750,00 ευρώ
• Τοπική Κοινότητα Πλαγίων 12.500,00 ευρώ.
Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού εκµίσθωσης του κοινοχρήστου
χώρου έως την 31.10.2011.
Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 27η Ιουνίου 2011 ηµέρα
∆ευτέρα
και από ώρα 11.00 µέχρι 12.00. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή
ανεγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού
ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο
µισθώµατος.
Προϋπόθεση συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι η µη ύπαρξη, εις βάρος του
ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις
περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη
σχετική νοµοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο ∆ηµοτικής Περιουσίας του
∆ήµου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

