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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία η ενοικίαση του τµήµατος του χώρου που θα
τελεσθεί η ετήσια εµποροπανήγυρης του Αγίου Πνεύµατος στην Τοπική Κοινότητα ∆ρεπάνου του ∆ήµου
Κοζάνης για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνίων έκτασης 3.663 τ.µ. όπως αυτό
απεικονίζεται και σηµειώνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που εκπονήθηκε από την ∆ιευθυνση Τοπικής
Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου.
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο
∆ηµαρχείο (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη) και στη Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής (γραφείο 9) παρουσία
της αρµόδιας επιτροπής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981.
Η ενοικίαση αρχίζει από την 23η Μαΐου 2018 και λήγει την 29η Μαΐου 2018.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €)
Η εγγύηση για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) που θα
κατατεθεί στην Επιτροπή µε την προσκόµιση :
α) ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
β) βεβαίωσης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων για παρακατάθεση σε 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 αναγνωριζοµένων για εγγυοδοσίες ή
γ) εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας
δ) ή µετρητά.
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο – Γραµµατεία
Οικονοµικής Επιτροπής - τηλ. 24613 – 50329 κ. Γρηγοριάδη Ιωάννη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Ο ∆ήµαρχος

Ιωαννίδης Π. Ελευθέριος
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