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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
 

  Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε δηµοπρασία και σύµφωνα µε τους όρους που συνέταξε η 
Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’αριθµ. 188/2020 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθµ 64/2020 
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για τη µίσθωση ακινήτου από το ∆ήµο Εορδαίας, για την στέγαση 
των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Εορδαίας. 

 Το προσφερόµενο ακίνητο, θα πρέπει: 

1. να βρίσκεται εντος των ορίων της πόλης της Πτολεµαιδας.  

2. Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειο µε εµβαδόν 200 - 220 τ.µ. µε δυνατότητα να 
χωριστεί σε δύο διακριτούς χώρους επιφάνειας 100 - 110 τ.µ. ο καθένας, διαθέτοντας νόµιµη άδεια ως 
προς αυτό, µε διακριτές εισόδους. Στον ίδιο χώρο πρέπει να υπάρχει υπόγειος βοηθητικός χώρος µε 
εξωτερική πρόσβαση στο ίδιο κτίριο. 

 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί δηµόσια µε µειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισµό σε δύο 
φάσεις ως εξής : 

Α’ ΦΑΣΗ. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, 
καταθέτοντας την προσφορά τους έως τις  21-9-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ (λήξη 
επίδοσης προσφορών). Τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ενδιαφεροµένων κατατίθεται σε 
σφραγισµένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία ( εκτός φακέλου 
) στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Εορδαίας , υπόψη της γραµµατείας Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Εορδαίας ,προκειµένου να λάβει  αριθµό πρωτοκόλλου .  Στη συνέχεια η γραµµατεία Οικονοµικής 
Επιτροπής  τις αποστέλλει στην Επιτροπή εκτίµησης- εκποίησης ακίνητου, η οποία µε επιτόπια 
έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή  συντάσσει την σχετική έκθεση καταλληλότητας , 
εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των σφραγισµένων φακέλων µε τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση 
αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη γραµµατεία Οικονοµικής 
Επιτροπής , η οποία την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.  

Επίσης η εκτίµηση της αξίας του ακινήτου γίνεται από την επιτροπή του αρ 7 του Π.∆. 270/81  , ώστε 
να καθορισθεί η ανώτερη προσφορά του µισθώµατος. 

Β’ ΦΑΣΗ. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό επίδοσης, να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων 
τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης ( αρ 5 παρ 4 Π.∆.270/81). Κατά 
τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας 
υπογράφεται από τον µειοδότη και τον εγγυητή.(αρ. 5 παρ. 6 και 7 Π.∆.270/81). 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της Α’ & Β’ Φάσης  αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη , η οποία 
χορηγείται στους ενδιαφεροµένους από το γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας.  

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη αρχοµένης από την ηµέρα εγκατάστασης των 
υπηρεσιών Κοινωνικής προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Εορδαίας στο ακίνητο  και 
παρατείνεται, µε συναίνεση του εκµισθωτή, µία ή και περισσότερες φορές, ανά τριετία και για χρονικό 
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διάστηµα µέχρι τη συµπλήρωση δωδεκαετίας από το χρόνο έναρξης της αρχικής µίσθωσης. (παρ. 1α  
άρθρου 3 του Ν. 3613/07) 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας www.ptolemaida.gr  , 
στην ∆ιαύγεια και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος.  

  Επανάληψη της δηµοπρασίας: 

 1. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν 
µειοδότης. 

2. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν συντρέχουν 
οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις του αρ 6 του Π.∆.270/81 

    Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες στο Γραφείο Γραµµατείας Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου Εορδαίας, πληρ: 
Α.Τσακµακη – Α.Μυλωνα, στα τηλέφωνα 2463350140 - 2463350110 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες. 

 
       Ο ∆ήµαρχος Εορδαιας 
 
 
                  Παναγιώτης Ν.Πλακεντάς 
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