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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

Η Επιτροπή ∆ηµοπράτησης του Κυλικείου ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 25/2015 απόφαση του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε, προσκαλεί 
τους ενδιαφερόµενους σε φανερή – προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία, σύµφωνα 
µε τους όρους δηµοπράτησης που ενέκρινε το ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε µε την υπ’ αριθµ. 
18/2019 απόφασή του (Α∆Α :ΨΕΤΠΟΚΡΒ-3Ν4), για την εκµίσθωση του κυλικείου 
του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου και συγκεκριµένα : 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στις 18-05-2019, ηµέρα Σάββατο.και ώρα 11:00 
στην έδρα του Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων  - ΚΗΦΗ στο ισόγειο 
της οδού Γαλιάνης 2, στην Πτολεµαϊδα, ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπράτησης της 
ΚΕ∆Ε όπως ορίστηκε παραπάνω. 

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόµενοι σε περίπτωση δε που δεν 
εκδηλωθεί ενδιαφέρον η δηµοπρασία θα επαναληφθεί στις 25-05-2019 την ίδια 
ώρα και στον ίδιο χώρο.  

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια µε δυνατότητα ανανέωσης 
του συµβολαίου εφόσον συµφωνούν και οι δύο πλευρές µε γραπτό αίτηµα του 
πλειοδότη και αποδοχή, µε σχετική απόφαση ∆.Σ  και άρα αποδοχή της επέκτασης 
της χρονικής ισχύος του τελικού αρχικού συµβολαίου. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 500,00 € µηνιαίως.  

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας: 

1.    Εγγύηση συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας από αυτόν που επιθυµεί να 
λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή από αυτόν που ενεργεί για λογαριασµό του, ίση µε 
το 1/10 του ανωτέρω ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος (500,00 €) 
Χ 12 : 10 = 600,00 €), που θα αντικατασταθεί µε την υπογραφή της σύµβασης µε 
άλλη ίσου ποσού 1/10 του ετησίου µισθώµατος που θα επιτευχθεί κατά τη 
δηµοπρασία για ένα (1) έτος ή θα παραµείνει η ίδια σε περίπτωση που η χρηµατική 
απόκλιση είναι µικρή. 
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2.    ∆ηµοτική ενηµερότητα από την Οικονοµική Υπηρεσία  του ∆ήµου των 
συµµετεχόντων και των εγγυητών τους καθώς και βεβαίωση περί µη οφειλής στην 
ΚΕ∆Ε (παρέχεται από την ΚΕ∆Ε). 

3.    Επικυρωµένη Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας των ιδίων και των 
εγγυητών τους από το ΚΕΠ. 

4.   Ο πλειοδότης, βαρύνεται και µε τα έξοδα δηµοσίευσης σε δύο εφηµερίδες 
προσκοµίζοντας στην ΚΕ∆Ε φωτοτυπία της απόδειξης πληρωµής. 

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της δηµοπράτησης οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της ΚΕ∆Ε (Βας. Σοφίας 28 
2ος όροφος) οι δε όροι δηµοπράτησης διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόµενο µε 
αποστολή µέσω e-mail ή σε φωτοτυπία  αλλά και αναρτηµένοι στη ∆ιαύγεια και 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας.  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕ∆Ε 

Η Πρόεδρος 

Αναστασία Παύλου 
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