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   Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε φανερή-προφορική-πλειοδοτική δηµοπρασία σε εκτέλεση της 
υπ’αριθµ. 104/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας και σύµφωνα µε τους παρακάτω 
όρους δηµοπρασίας που συνέταξε η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Εορδαίας µε την υπ’αριθµ. 79/2017 
απόφασή της για την εκµίσθωση τµήµατος του υπ’αριθµ 5 τεµ Τ.Κ.Ερµακιας , έκτασης 6.οοο τµ ,  για 
εγκατάσταση κτηνοτροφικής µονάδας πρόχειρου σταυλικού καταλύµατος ζώων. 
   Η δηµοπρασία πλειοδοτική-φανερή-προφορική, θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
∆/νση 25ης Μαρτίου 15(αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου), στις 6/6/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.µ ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, όπως ορίστηκε µε την  373/2014 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι κτηνοτρόφοι δηµότες του ∆ήµου Εορδαίας, κάτοικοι ΤΚ Ερµακιας.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι κάτοικοι ΤΚ Ερµακιας, δικαίωµα συµµετοχής έχουν 
όλοι οι ∆ηµότες ∆ήµου Εορδαίας, κάτοικοι οποιασδήποτε Τοπικής Κοινότητας.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι ∆ηµότες ∆ήµου Εορδαίας, τότε η δηµοπρασία 
κηρύσσεται άγονη και επαναλαµβάνεται σε νέα ηµεροµηνία.  
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας:  
1. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας  
2. Ως εγγύηση, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
για παρακατάθεση σ΄ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλον που να 
ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζας ή Οργανισµού κοινής 
ωφέλειας, που να αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του 
οριζοµένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και τούτο υπολογιζοµένου επί του 
συνόλου των ετών (25) της µισθώσεως, ήτοι 150,00 ευρώ, η οποία θα αντικατασταθεί µε την 
υπογραφή της σύµβασης µε νέα για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ύψους 10% επί του 
συνολικού µισθώµατος που θα επιτευχθεί για όλη της διάρκεια της εκµίσθωσης.  
3. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.  
4. Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε 
γνώση των όρων της δηµοπρασίας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για 
την πραγµατική κατάσταση του µισθίου. Σηµειώνεται ότι η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας της 
πραγµατικής κατάστασης του µισθίου, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή.  
5. Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου ότι δεν οφείλει από οποιαδήποτε αιτία προς τον 
∆ήµο.  
6. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 
Σε περίπτωση που δεν προσκοµιστεί κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποκλείεται η συµµετοχή 
του στη δηµοπρασία. 
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται πριν την έναρξη των προσφορών. 
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη  αρχοµένης από την ηµέρα υπογραφής της 
συµβάσεως ,µε δυνατότητα παράτασης, άλλα δέκα (10) έτη κατόπιν σχετικής αίτησης του µισθωτή  µε 
επικαιροποιηµένη αναπροσαρµογή της τιµής. Η παράταση της διάρκειας µίσθωσης θα γίνει κατόπιν 
απόφασης του αρµόδιου οργάνου του ∆ήµου 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων της Τ.Κ Ερµακιάς 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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