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Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους: 
Α. σε προφορική-φανερή-πλειοδοτική δηµοπρασία, σε εκτέλεση της υπ’αριθµ 168/2018 Α.∆.Σ. και σύµφωνα µε τους 
παρακάτω όρους που κατάρτισε η Οικονοµική Επιτροπή, για την εκµίσθωση χρήσης  χώρου για  την λειτουργία Λούνα 
Πάρκ  κατά την τέλεση της Εµποροπανήγυρης 2018 στην Πτολεµαΐδα στις 14/8/2018 ηµέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ, 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Εορδαίας, αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ηµοπρασιών , όπως συγκροτήθηκε µε τις υπ’αριθµ 373/2014 & 270/2017 Α∆Σ, µε δικαίωµα χρήσης δέκα (15)  ηµερών .  
Β. στην κατάθεση αιτήσεων συµµετοχής για τις θέσεις πώλησης προϊόντων όπως αναφέρονται στο ισχύον 
αναµορφωµένο τοπογραφικό διάγραµµα, στις 13/8/2018 ηµέρα ∆ευτέρα και στις 14/8/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρες από 
09:00 π.µ έως τις 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Εορδαίας, αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώπιον της 
Επιτροπής Εµποροπανήγυρης όπως συγκροτήθηκε µε την 168/2018 Α∆Σ ,µε δικαίωµα χρήσης πέντε (5)  ηµερών, ήτοι 
από  15/9/2018 µέχρι και 19/9/2018.  
Καθορίζεται ως χρόνος χρήσης των χώρων έκθεσης προϊόντων πέντε ηµέρες από 15-9-2018 έως 19-9-2018, εκτός για 
τον χώρο που θα δηµοπρατηθεί για Λούνα Παρκ, για τον οποίο ο  µισθωτής µπορεί να κάνει χρήση επί ένα 15/ήµερο. 
Η ετήσια µεγάλη Εµποροπανήγυρη στην πόλη της Πτολεµαΐδας θα γίνει φέτος από 15 µέχρι 19 Σεπτεµβρίου 2018. 
   Καθορίζεται ως χώρος της Εµποροπανήγυρης το δηµοτικό οικόπεδο που βρίσκεται πίσω από τις Τεχνικές Σχολές 
Πτολεµαΐδας, ως εµφανίζεται στο ισχύον αναµορφωµένο τοπογραφικό διάγραµµα που συντάχθηκε από την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου,  που υποδιαιρείται στα παρακάτω διαµερίσµατα: 
1.     ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ εκτάσεως 2.500 τ.µ.               
   Σ’ αυτό το χώρο   θα τοποθετηθούν  συγκρουόµενα αυτοκίνητα, µπαλαρίνα, µύλος, αλυσίδες και γενικά παιχνίδια  µόνο 
µε συνοδεία ενηλίκων για παιδιά κάτω των 10 ετών. 
     Πρώτη προσφορά  ορίζεται το ποσό των 12.000 ευρώ. 
     Εφόσον ο χώρος δεν εκµισθωθεί,  θα ακολουθήσει επαναληπτική δηµοπρασία.    
2.      ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
   Ο χώρος αυτός θα διατεθεί κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφεροµένων, για την έκθεση διαφόρων εµπορευµάτων και 
ειδών, µε τις παρακάτω τιµές:  
 
     ΣΕΙΡΑ                                  ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ /Μ2 σε ευρώ  
                   
        Α.                                                            26        
        Β.                                                            32    
        Γ.                                                            23    
        ∆.                                                            18                                                 
        Ε.                                                            16    
        Ζ. (ψησταριές)                                          14  
            (οι δύο τελευταίες ψησταριές προς 
             τις τουαλέτες)                           11 

Η. Οι χώροι  επί της Μ.Ασίας και Γράµµου, όπως  ύστερα από τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος από τη 
∆/νση Τ.Υ. του ∆ήµου όπου θα αριθµηθούν τα µέρη, να καθοριστεί το ποσό της Γ ζώνης δηλ.23 ευρώ/τ.µ., πλήν 
περιµετρικά του κυκλικού του χώρου επί της οδού Μ. Ασίας και Γράµµου στο ύψος των Τεχνικών Σχολών.  

   Οι γωνίες θα έχουν προσαύξηση 25% αναλόγως τη θέση. 
   Οι δηµότες του ∆ήµου Εορδαίας δικαιούνται έκπτωσης 50% επί της αξίας του µισθώµατος έως για δύο (2) µέρη.  
   Οι καντίνες θα είναι έξω από το χώρο έκθεσης εµπορευµάτων ειδικότερα στην αρχή της Εµποροπανήγυρης, επί της 
οδού Μ. Ασίας και πλήν περιµετρικά του κυκλικού χώρου επί της οδού Μ. Ασίας και Γράµµου στο ύψος των Τεχνικών 
Σχολών και ορίζεται  το ποσό των  250 ευρώ εφάπαξ για κάθε αυτοκινούµενη καντίνα . 
   Αν κάποιος επιθυµεί να εκµισθώσει περισσότερα τετραγωνικά µέτρα για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων ορίζονται τα 
εξής : ανώτατο όριο  τα 10 τ.µ. µε  τιµή 27 ευρώ  €/τ.µ. 
   Καταργείται η θέση για καντίνα περιµετρικά του κόµβου Γράµµου-Μ. Ασίας. Οι δηµότες του ∆ήµου Εορδαίας 
δικαιούνται έκπτωσης 50% επί της αξίας του µισθώµατος. 
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων, αρµόδιος υπάλληλος κ. Τσακίρης Νικόλαος, τηλ επικοιν. 
2463055243.  

 

 
 
 Ο ∆ήµαρχος 
  
 
Σαββας Ζαµανιδης 
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