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προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους : 
Α. σε προφορική-φανερή-πλειοδοτική δηµοπρασία, σε εκτέλεση της υπ’αριθµ 192/2017 Α.∆.Σ. 
και σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους που κατάρτισε η Οικονοµική Επιτροπή, για την 
εκµίσθωση χρήσης  των δηµοτικών χώρων για  την λειτουργία λούνα παρκ µεγάλος χώρος και 
λούνα παρκ µικρός χώρος  κατά την τέλεση της Εµποροπανήγυρης έτους 2017 της ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΕΟΡΤΗΣ  METAMOΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΡ∆ΑΣΣΑΣ στις 24-7-2017 ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Εορδαίας, ενώπιον της 
Επιτροπής όπως αυτή ορίστηκε µε την 373/2014 Α∆Σ. 
Σε περίπτωση άγονης δηµοπρασίας επανάληψη της δηµοπρασίας θα διενεργηθεί από την εν 
λόγω Επιτροπή στις 28-7-2017 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.µ. 
 
Β. στην κατάθεση αιτήσεων συµµετοχής για τις θέσεις πώλησης προϊόντων όπως 
αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραµµα, στις 24-7-2017 και ώρα 09:00-11:00 π.µ.  στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής Εµποροπανήγυρης , όπως 
συγκροτήθηκε µε την υπ’αριθµ 192/2017 Α∆Σ και την σχετική απόφαση της Τ.Κ Άρδασσας και 
τυχόν κλήρωσης για την παραχώρηση θέσεων στους ενδιαφερόµενους, 
 
µε δικαίωµα χρήσης τεσσάρων(4)  ηµερών από 3-8-2017 µέχρι και 6-8-2017 
 
   Ως χώρος καθορίζεται ο κεντρικός δρόµος από την εκκλησία έως το τέλος του πάρκου  
όπως εµφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα.  
∆ικαιολογητικά εκθετών: 
    Οι χώροι πώλησης διατίθενται και κατακυρώνονται, µε την καταβολή εφάπαξ όλου του 
αναλογούντος τέλους χρήσης, στο Ειδικό Ταµείο του ∆ήµου Εορδαίας. Οι εναποµείνασες 
θέσεις διατίθενται µε ευθύνη της Επιτροπής Εµποροπανήγυρης.  
Β1. Η συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη για την κατοχύρωση χώρου πώλησης προϊόντων 
γίνεται µε:  
1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συµµετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα 
περιλαµβάνει τα στοιχεία:  
– Ονοµατεπώνυµο ή την Επωνυµία του αιτούντος  
– Όνοµα Πατρός  
– ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε την 
αντίστοιχη άδεια παραµονής σε ισχύ  
– ∆ιεύθυνση κατοικίας  
– ΑΦΜ και ∆ΟΥ  
– Ακριβή θέση του χώρου  
– Αριθµό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει  
– Πωλούµενο είδος  
2. Απόδειξη Ταµειακής µηχανής.  
3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ 
4. ∆ηµοτική Ενηµερότητα από τον ∆ήµο Εορδαίας (άρθρο 285 ∆.Κ.Κ.).  
5.Υπευθυνη ∆ήλωση µε την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους   
Κατ’ εφαρµογή του αρ26 του Ν4264/2014 «Επιτρέπεται η συµµετοχή και σε κατόχους άδειας 
επαγγελµατία πωλητή βιοµηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό 20%..... Σε 
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περίπτωση που ο αριθµός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται 
κλήρωση …..» 
Β2 Οι θέσεις για λουκουµάδες , χαλβάδες κλπ υπάγονται στην κατηγορία «επιχειρήσεις 
µαζικής εστίασης … σε προσωρινό χώρο»σύµφωνα µε την Υγειονοµική διάταξη Υ1γ/96967/7-
8-2012 και θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη άδεια. 
 Θα τοποθετηθούν στις θέσεις που ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραµµα. Σε περίπτωση που 
οι αιτήσεις είναι περισσότερες των θέσεων θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή 
Εµποροπανήγυρης σε ηµεροµηνία και ώρα που θα καθορίσει η Επιτροπή.  
1 Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συµµετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαµβάνει 
τα στοιχεία:  
– Ονοµατεπώνυµο ή την Επωνυµία του αιτούντος  
– Όνοµα Πατρός  
– ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε την 
αντίστοιχη άδεια παραµονής σε ισχύ  
– ∆ιεύθυνση κατοικίας  
– ΑΦΜ και ∆ΟΥ  
– Ακριβή θέση του χώρου  
– Αριθµό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει  
– Πωλούµενο είδος  
2. Απόδειξη Ταµειακής µηχανής.  
3. Άδεια υπαιθρίου εµπορίου καντίνες - ψησταριες 
4. ∆ηµοτική Ενηµερότητα από τον ∆ήµο Εορδαίας (άρθρο 285 ∆.Κ.Κ.).  
Επίσης θα κατατεθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειµένου να γνωµοδοτήσει η 
∆.νση ∆ηµόσιας Υγείας Ν. Κοζάνης προκειµένου να χορηγηθεί η άδειας λειτουργίας 
επιχείρησης µαζικής εστίασης.  
       Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της δηµοπρασίας οι ενδιαφερόµενοι ν’ 
απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαϊδας, τηλ 
2463350110 πληρ : Σιταρίδης Ιωαννης –Τσακµάκη Αναστασία. 

 
                    Ο ∆ήµαρχος 
 
 
 
 
       Σαββας Ζαµανιδης 
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