
 

 

 

                        Καβάια, 30  Ννεκβξίνπ 2017 

                                                                                         Αξ. Πξση.7028 

 

Πεπίληψη Επαναληπτικήρ Διακήπςξηρ Δημοππασίαρ 

 

Ζ πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο «ΓΖΜΩΦΔΛΔΗΑ», 

πξνθεξύζζεη Δπαλαιεπηηθή Γεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα 

ηελ εθκίζζσζε επαγγεικαηηθνύ ρώξνπ, κε εκβαδόλ 72 η.κ, (σο εληαίν ρώξν δύν 

ζπλελσκέλσλ θαηαζηεκάησλ), ζην θέληξν ηνπ Ά νξόθνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο, 

ζηελ αξηζηεξή γσλία ηνπ αλαηνιηθνύ  δηαδξόκνπ ζε πνιύ πξνλνκηαθή ζέζε, θάησ 

από ην θεληξηθό ζόιν ηνπ θηηξίνπ θαη αθξηβώο κπξνζηά ζην θεληξηθό αζαλζέξ θαη 

πνιύ θνληά ζηελ είζνδν από ηελ νδό Ακύληαο. 

   Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ 12/12/2017 θαη ώξα 11.15 π.κ. ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο επί ηεο νδνύ 

Οκνλνίαο 117, ζηελ Καβάια. Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο (θαηώηεξν κεληαίν 

κίζζσκα) νξίδεηαη ην πνζό ησλ εμαθνζίσλ εμήληα δύν επξώ θαη ηξηάληα ηξία ιεπηά 

(662,33€) κεληαίσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο ραξηνζήκνπ 3,6%. Ωο 

δηάξθεηα εθκίζζσζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα ηξηώλ (3) εηώλ, κε δπλαηόηεηα   

παξάηαζεο κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γ.Σ. ηεο ΓΖΜΩΦΔΛΔΗΑ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ ζε πξνζεζκία έμη  (6) εκεξώλ 

από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. Μαδί κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο νη ελδηαθεξόκελνη 

πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εμήληα 

έμη επξώ (66,23€) πνζό ίζν κε ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο 

ηεο δηαθήξπμεο. 

Γεθηνί ζηε δηαδηθαζία ζα γίλνληαη όζνη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ θαηαζέζεη ζηελ 

επηηξνπή δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ ζύκθσλα κε ηα 

αλαγξαθόκελα ζηελ ππ’ αξίζ. πξση.7028 ηεο 30/11/2017 Δπαλαιεπηηθήο 

Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 1.17  θαη 1.18 ρώξνπ 

ηνπ Α’ νξόθνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Καβάιαο κέρξη ηε Γεπηέξα 11/12/ 2017 θαη 

ώξα 13.00. 

ΓΖΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

Πιαηεία Γ. Παπαλδξένπ 

Τ.Κ. 65403, Καβάια 

Τειέθσλν: 2510 83 53 75 

Τειενκνηόηππν: 2510 83 53 75 

Ζι. Γ/λζε: citymarket@ kavalagreece.gr 

Ηζηνζειίδα: www.kavalagreece.gr 

Διεύθςνση 
Εκμετάλλεςσηρ 

Δημοτική Αγοπά 

Πιεξνθνξίεο:  

Βξεηηόο Αιέμαλδξνο 

ΑΔΑ: ΩΨ13ΟΡΦΛ-ΤΑΝ



Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Καβάιαο 

(www.kavala.gov.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο (www.kavalagreece.gr) θαη 

ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο 

Καβάιαο θαη έκπξνζζελ ηνπ ελ ιόγσ θαηαζηήκαηνο ηνπ Α’ νξόθνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Αγνξάο Καβάιαο. Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηνπο αξκόδηνπο 

ππαιιήινπο ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Καβάιαο (θ.Αιέμαλδξν Βξεηηό θαη θα. Άξηεκε 

Σρνηλά) εκέξεο Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ώξεο 9.00 - 14.00 ζηε Γηεύζπλζε ηεο 

Γεκνηηθήο Αγνξά Καβάιαο.  

Τειέθσλν θαη Φαμ 2510 - 835375  

 

 Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ.  

 

                                                                                                          Ησζεθίδνπ Ε. Αλαζηαζία 

 

ΑΔΑ: ΩΨ13ΟΡΦΛ-ΤΑΝ
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