
 

 

 

 

∆ιακήρυξη ∆ημοπρασίας 

 

για την εκποίηση ακινήτου (οικοπέδου) της περιοχής Άσπρης Άμμου. 

 Ο πρόεδρος της ∆ημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», 
έχοντας υπόψη: 

 
i. το Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.03.1981 τεύχος Α) περί καθορισμού των 
οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης 
ή εκμίσθωσης πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων,  
 
ii. τον Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06), αρθ.75, 186, 252 § 2, 254 
§ 1, 255 § 1, 256 § 1 εδ.β  
 
iii. το Πρόγραμμα Καλλικράτης - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκηση (Ν.3852/2010), αρθ.224, 225, 238 § 1 
 
iv. την υπ’ αρίθμ. 43254/31.07.2007 Απόφαση του ΥΠΕΣ∆∆Α (ΦΕΚ 
1492/17.08.2007 τεύχος Β),  
 
v. τη διάταξη του αρθ.23 παρ.2 του Ν.2873/2000 
 
vi. την υπ’ αρίθμ 122/2019 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης για την εκποίηση οικοπέδου, μέσω ∆ημοπρασίας και τους όρους 
που θα αναφέρονται σε αυτή. 
 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

Πλατεία Γ. Παπανδρέου 

Τ.Κ. 65403, Καβάλα 

Τηλέφωνο: 2510 83 53 75 

Τηλεομοιότυπο: 2510 83 53 75 

Ηλ. ∆/νση: citymarket@kavalagreece.gr 

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr 

∆ιεύθυνση  

Ακίνητης Περιουσίας

Πληροφορίες:  

Βρεττός Αλέξανδρος 

Καβάλα,  27/5/2020 

Αρ. Πρωτ.2081 

 

 ΠΡΟΣ 

∆.Σ. 
«∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» 



vii. την υπ’ αρίθμ 235/22.04.2019 2019 Απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου 
Καβάλας για την εκποίηση οικοπέδου, μέσω ∆ημοπρασίας και τους όρους 
που θα αναφέρονται σε αυτή. 
 
viii. Την υπ’αριθ.44/2019 (πρακτικό 15ης συνεδρίασης) απόφαση της Ειδικής 
Επιτροπής αρθ.152 Ν.3463/2006 Αποκ/νης ∆ιοικησης Μακεδονίας Θράκης . 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

 
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση του 
ακινήτου της ∆ημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας 
«∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους 
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι πέντε  (25) 
εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. 
 

 

1) Περιγραφή του Ακινήτου  

Το ακίνητο όπως περιγράφεται στην έκθεση εκτίμησης της 
Πιστοποιημένης Εκτιμήτριας του Μητρώου Εκτιμητών, Σιδερίδου Ελένης,  
είναι οικόπεδο  με εμβαδόν 1499,44 τ.μ. στον παραθαλάσσιο οικισμό της 
Άσπρης Άμμου (η οποία αποτελεί μία ξεχωριστή πολεοδομική ενότητα, για 
την οποία προβλέπεται πολεοδόμηση της εντός ορίου περιοχής), 4 km από το 
κέντρο της πόλης της Καβάλας, σε αμφιθεατρική θέση με θέα τη θάλασσα, 
άρτιο μεν αλλά μη οικοδομήσιμο, καθώς δεν έχει πρόσωπο σε δρόμο.  

Στα πλεονεκτήματα του οικοπέδου συγκαταλέγονται η μόλις 35 μ 
απόστασή του από τη θάλασσα, η έντονη παρουσία πρασίνου και η ησυχία 
της περιοχής. Το εν λόγω οικόπεδο διαθέτει ΚΑΕΚ 210250304013 και 
αποτελεί ένα εκ των τριών σε σειρά τμημάτων οικοπέδου συνολικής έκτασης 
4.905,78 m2, όπως αποτυπώνεται η έκταση στο τοπογραφικό διάγραμμα του 
Πολιτικού Μηχανικού κ. Βασίλη Μακρή, που ονομάζονται από τα δυτικά προς 
τα ανατολικά, ως υπ αρ.1 επιφάνειας 1.845,80m2, υπ’ αρ. 2 επιφάνειας 
1.507,52 m2 και το  υπ΄αρ. 3 επιφάνειας 1.499,44m2 που είναι αυτό που 
δημοπρατείται,  με  αγοραία αξία το ποσό των 63.000 (εξήντα τριών χιλιάδων) 
ευρώ. Το σχήμα του συγκεκριμένου οικοπέδου είναι μακρόστενο, έντονα 
επικλινές, με πρόσβαση μέσω των άλλων δύο τμημάτων του οικοπέδου.  

Συνορεύει : 



 Bόρεια σε πλευρά μήκους 66,68μ. με όριο σχεδίου οικισμού και 
πέραν αυτού με δημόσια έκταση 

 Ανατολικά σε πλευρά μήκους 11,51 μ με όριο σχεδίου οικισμού 
και πέραν αυτού με δημόσια έκταση 

 Νότια σε τεθλασμένη πλευρά συνολικού μήκους 89,10 μ με 
όμορο οικόπεδο ιδιωτικής ιδιοκτησίας  

 ∆υτικά σε πλευρά μήκους 38,04μ με το υπ’ αρ. 02 τμήμα του 
ίδιου αρχικού οικοπέδου, ιδιοκτησίας του ∆ήμου Καβάλας. 

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την 
ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί 
να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της 
δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η 
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

Ως κριτήριο της δημοπρασίας ορίζεται η μεγαλύτερη οικονομική 
προσφορά  

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 
εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά 
είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή 
μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και 
επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο 
προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του 
συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο 
έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού 
ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους 
υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα 
πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.  

 

3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη  7/Ιουλίου/2020  και ώρα 11.00 
π.μ. στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης και συγκεκριμένα στην αίθουσα 
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, στον τρίτο όροφο, επί της οδού Ομονοίας 117 
στην Καβάλα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο της 
δημοπρασίας αυστηρά την Τρίτη  7/Ιουλίου/2020  και ώρα 11.00 π.μ. 



 

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εξηντατριών 
χιλιάδων ευρώ (63.000 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
χαρτοσήμου.  

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε 
αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και 
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 2% τουλάχιστον ανώτερη του 
ελάχιστου όρου (τιμή εκκίνησης), ενώ κάθε επόμενη προσφορά κατά 2% 
τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης. 

 

 

5) ∆ικαίωμα Συμμετοχής- Εγγύηση Συμμετοχής 

∆ικαίωμα συμμετοχής στη ∆ημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα 
οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. 

Α) ∆ικαίωμα συμμετοχής στη ∆ημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. 
Για να γίνει κάποιος δεκτός και να συμμετέχει στη δημοπρασία πρέπει να 
καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας φάκελο στον οποίο να 
αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΣΠΡΗΣ ΑΜΜΟΥ 
ΚΑΒΑΛΑΣ» »και στον οποίο θα περιέχονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά.  

i. Φωτοτυπία ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή σχετικό 
παραστατικό εκπροσώπησης (ενδεικτικώς επικαιροποιημένο 
καταστατικό με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο ΓΕ.ΜΗ. καθώς και 
πρακτικό διοικητικού συμβουλίου) εάν πρόκειται για νομικό 
πρόσωπο. 

ii. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 
iii. Ασφαλιστική ενημερότητα. Αν πρόκειται για Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 

απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ τ. Ι.Κ.Α. Αν 
πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. απαιτείται ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ τ. 
Ι.Κ.Α. για το προσωπικό που απασχολεί και αντίστοιχη ενημερότητα 
από τον ΕΦΚΑ τ.Ο.Α.Ε.Ε. για κάθε έναν από τους εταίρους - μέλη. 
Αν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία απαιτείται ενημερότητα 
από τον ΕΦΚΑ τ.Ι.Κ.Α. για το προσωπικό που απασχολεί και 
αντίστοιχη ενημερότητα από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα για τον 
ίδιο. 

iv. Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του ∆ήμου Καβάλας από την 
οποία να προκύπτει ότι δεν είναι οφειλέτης από οποιαδήποτε αιτία 
προς το ∆ήμο Καβάλας, η προς τη ∆ημωφέλεια. 



v. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριμήνου από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει 
καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας. ή άλλως υπεύθυνη δήλωση αρθ.8 του 
Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η ανυπαρξία του ανωτέρω 
κωλύματος . 

vi. Εγγύηση συμμετοχής στη διακήρυξη, που ανέρχεται στο ποσό των  
έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (6.300€) ποσό ίσο με το ένα δέκατο 
(1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το 
6ο άρθρο της παρούσας διακήρυξης. Η εγγύηση θα επιστραφεί 
στους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την 
υπογραφή του συμβολαίου.  

vii. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, στην 
οποία δηλώνει ότι ως συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της 
δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και έχει πλήρη 
γνώση για την πραγματική κατάσταση του ακινήτου, την οποία 
αποδέχεται. Σημειώνεται ότι εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας της 
πραγματικής κατάστασης του ακινήτου, δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αποδεκτή.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα 

αντίγραφα, ενώ σε περίπτωση μη προσκόμισης κάποιου από τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται από τη συμμετοχή του στη 

διαδικασία δημοπράτησης, με σχετική απόφαση της επιτροπής δημοπρασίας 

που θα επισημειώνεται στα πρακτικά .  

 Β) Για την συμμετοχή τους στη διαδικασία δημοπράτησης όλοι οι 

συμμετέχοντες οφείλουν να συνοδεύονται από τον εγγυητή τους, ο οποίος θα 

προσκομίσει τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης. Τα δικαιολογητικά 

αυτά θα περιληφθούν και θα εσωκλείονται σε αυτοτελή υποφάκελο του 

φακέλου δικαιολογητικών που θα υποβάλλει έκαστος των συμμετεχόντων, 

που έξωθεν θα φέρει την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΤΗ» .  

Γ) Ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που οφείλουν στο 
∆ήμο Καβάλας, στη ∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, ή στο Ελληνικό ∆ημόσιο ληξιπρόθεσμα ή 
βεβαιωμένα χρέη, από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
στη δημοπρασία .  

∆) ∆εκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν 
καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας (Γραφείο 
Πρωτοκόλλου, Ομονοίας 117, Τ.Κ 65403, Καβάλα) φάκελο δικαιολογητικών, 
με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ…» σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα μέχρι την ∆ευτέρα  6/7/2020  και ώρα 13.00.  

 

6) Εγγύηση συμμετοχής  



Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για την 
συμμετοχή του ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, 
γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από 
αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος 
ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών ∆ημοσίου, Τραπέζης, 
ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό 
ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.  

Η εγγύηση θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες πλην του τελευταίου 
πλειοδότη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης. Η εγγύηση 
του τελευταίου πλειοδότη παραμένει στην επιχείρηση μέχρι και την υπογραφή 
του συμβολαίου και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 9ο άρθρο της 
παρούσας διακήρυξης.  

 

7) Εγγυητής 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο 
εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι 
καθίσταται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το διαγωνισμό και εκ 
των όρων της σύμβασης.  

Ο εγγυητής θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει τα κατωτέρω 

αναφερόμενα δικαιολογητικά, που θα περιληφθούν όλα στον υποφάκελο με 

την ένδειξη  «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΤΗ», κατά τα αναφερόμενα στο αρθ.5 

εδ.Β) της παρούσας :  

i. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 
ii. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για χρέη προς το Ελληνικό 

∆ημόσιο. 
iii. Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του ∆ήμου Καβάλας από την 

οποία να προκύπτει ότι δεν είναι οφειλέτης από οποιαδήποτε αιτία 
προς το ∆ήμο Καβάλας. 

Σε περίπτωση μη προσκόμισης κάποιου από τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά του εγγυητή, ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται από τη συμμετοχή 
του στη διαδικασία δημοπράτησης.  

8) ∆ικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από 
τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του 
δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.  



 

9) Υποχρεώσεις τελευταίου πλειοδότη 

 Α. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός της προθεσμίας που θα τεθεί 
με το έγγραφο της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της αποφάσεως περί 
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, 
ενεργουμένης της άνω κοινοποιήσεως με αποδεικτικό παραλαβής, να 
προσέλθη με τον εγγυητή του στο σχετικώς ορισθησόμενο δια της ίδιας ως 
άνω κοινοποιήσεως χρόνο και τόπο για τη σύνταξη και υπογραφή της 
συμβολαιογραφικής πράξης πωλήσεως, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση θα 
καταπέσει υπέρ της ∆ημοτικής Επιχείρησης, χωρίς δικαστική παρέμβαση και 
θα ενεργηθεί αναπλειστηριασμός εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 
εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Τα έξοδα 
σύνταξης και μεταγραφής του συμβολαίου καθώς και οι πάσης φύσεως, 
φόροι, τέλη και σχετικά έξοδα μεταβίβασης, βαρύνουν τον τελευταίο 
πλειοδότη και αγοραστή του ακινήτου.  

Β. Γίνεται μνεία ότι υφίσταται η αίρεση της αναστροφής της πώλησης, χωρίς 
την επιστροφή του τιμήματος, αν εντός 4 (τεσσάρων) ετών από τη σύναψή 
του συμβολαίου αγοραπωλησίας, δεν έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος 
αδειοδότησης για την ανέγερση της ξενοδοχειακής μονάδος στην αρμόδια 
πολεοδομική αρχή .  

Γ. Μετά το πέρας της ορισθείσας υπό Α προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται ότι 
καταρτίστηκε οριστικά.  

 

10) Χρήση Ακινήτου 

Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό την αξιοποίησή του 
αποκλειστικά και μόνο, με  την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας υψηλής 
κατηγορίας, τουλάχιστον 4 αστέρων, στην οποία τουλάχιστον το 50% των 
εργαζομένων, θα είναι δημότες Καβάλας.  

 

11) Καταβολή τιμήματος. 

Το τίμημα της εκποίησης του ακινήτου που θα προκύψει από τη δημοπρασία, 
θα καταβληθεί εφάπαξ σε μία δόση στο ταμείο της ∆ημοτικής Επιχείρησης 
«∆ημωφέλεια», με τη διαδικασία της οίκοθεν πληρωμής, χωρίς να απαιτείται 
προηγούμενη διαδικασία ταμειακής βεβαίωσης, πριν την υπογραφή του 
σχετικού συμβολαίου. 

12) Ευθύνη ∆ημοτικής Επιχείρησης 



Η ∆ημωφέλεια δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οιαδήποτε εκνίκηση του 
υπό εκποίηση ακινήτου, ούτε για την γενική κατάσταση αυτού, και για τις επ’ 
αυτού υφιστάμενες δουλείες, υποχρεουμένης της επιχείρησης σε περίπτωση 
εκνίκησης, να επιστρέψει στον αγοραστή το τίμημα που κατέβαλε άτοκα, ενώ 
σε περίπτωση μερικής τέτοιας (εκνικήσεως), αναλόγου ποσού, που θα 
ορισθεί με απόφαση του ∆ιοικητικού της Συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η 
προσφυγή στα δικαστήρια . Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη ή παρατυπία 
κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας, δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ των 
πλειοδοτών . 

13) Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο εάν δεν 
παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού 
συμβουλίου όταν: 

α)  το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο λόγω 
ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια 
της δημοπρασίας, 

β)  μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή το συμβόλαιο 
πώλησης, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της 
εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν 
προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή του 
συμβολαίου. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του 
τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο 
προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να 
μειωθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.  

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική 
διακήρυξη του Προέδρου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης 
και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της 
διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν 
στην παρούσα διακήρυξη. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα 
τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

 14)  ∆ημοσίευση ∆ιακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα της Προέδρου της Επιχείρησης 
τουλάχιστον 30 τριάντα  (30) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας 



με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής, στον πίνακα ανακοινώσεων του 
∆ημοτικού Καταστήματος Καβάλας (οδός Κύπρου αριθ.10, Καβάλα) καθώς 
και στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ημοτικής Επιχείρησης «∆ημωφέλεια» 
(οδός Ομονοίας 117 ) . Επιπρόσθετα, η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην 
ιστοσελίδα του ∆ήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της 
επιχείρησης (www.kavalagreece.gr) . Η περίληψη της διακήρυξης θα 
κοινοποιηθεί επίσης στο Επιμελητήριο Καβάλας, στον Εμπορικό Σύλλογο 
Καβάλας και στον ΟΕΒ Καβάλας.  

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί επίσης μέχρι και την 28./5/2020 
δέκα πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας στην εφημερίδα 
«Πρωινή». Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.  

 
15) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους αρμόδιους 
υπαλλήλους της ∆ημοτικής Αγοράς Καβάλας (κα. Σχοινά Άρτεμη και κ. Αλέξη 
Βρεττό) από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, ∆ιεύθυνση: 
∆ημοτική Αγορά Καβάλας, Καβάλα, Τηλέφωνο 2510835375.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι μια 
ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπράτησης. 

  

         Ο   

Πρόεδρος του ∆.Σ 

                         Παναγιώτης Αγγελίδης 

 

 

 


