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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

 

   Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε φανερή-προφορική-πλειοδοτική δηµοπρασία σε εκτέλεση της 
υπ’αριθµ. 114/2016 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας και σύµφωνα µε τους παρακάτω 
όρους δηµοπρασίας που συνέταξε η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Εορδαίας µε την υπ’αριθµ. 112/2016 
απόφασή της για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού ακινήτου συνολικής έκτασης 3.596,78 τ.µ µε 
αναψυκτήριο 39,48 τ.µ και βοηθητικούς χώρους 28,49 τ.µ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Εµπορίου. 
   Η δηµοπρασία πλειοδοτική-φανερή-προφορική, θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
∆/νση 25ης Μαρτίου 15, στις 28/6/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, όπως ορίστηκε µε την  373/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Η χρήση θα είναι αποκλειστικά για αναψυκτήριο-οβελιστήριο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές 
διατάξεις. 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω: 

1) Εγγύηση συµµετοχής σε ποσοστό δέκα  επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς 
για ένα έτος, αναγνωρισµένης Τράπεζας η βεβαίωση του ΤΠΚ∆ για παρακατάθεση σ’ αυτό από 
αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασίας ή απ’ αυτόν που να ενεργεί για 
λογαριασµό του διαγωνιζοµένου.  

2) O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα 
συνυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο 
υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης 

3) Βεβαίωση µη οφειλής από το Ταµείο του  ∆ήµου του  ί δ ι ο υ  και του ε γ γ υ η τ ή   τ ου. 
4) Φωτοτυπία της αστυνοµικής του ταυτότητας. 
5) Α.Φ.Μ. 

Η µίσθωση ισχύει  από την υπογραφή της σύµβασης και  για τρία (3) συν τρία (3) έτη.         Ελάχιστο 
όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 150  ευρώ/µήνα.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία έχουν όλοι εκτός των οφειλετών του ∆ήµου. 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων της Τ.Κ Εµπορίου και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.ptolemaida.gr.  
Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο 
∆ηµοτικό κατάστηµα Πτολεµαΐδας, στο γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής, στους αρµόδιους 
υπαλλήλους κα. Τσακµάκη Αναστασία και κ. Σιταρίδη Ιωάννη, τηλ/φαξ 2463350110. 
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