
 

 

          

        

Καβάια 5 / 5 /2021 

`        Αξ. Πξση.1109 

 

 

Πεπίληψη Διακήπςξηρ Δημοππασίαρ 

 

Ο πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

«ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ», πξνθεξύζζεη δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη 

πξνθνξηθή γηα ηελ εθκίζζσζε θαηαζηήκαηνο ηνπ Α νξόθνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Αγνξάο Καβάιαο. Τν ελ ιόγσ θαηάζηεκα εζσηεξηθήο αξίζκεζεο 1.15  είλαη 

επηθάλεηαο 35 η.κ θαη βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ δεμηνύ δηαδξόκνπ  

ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο σο ην ηξίην  θαηάζηεκα από ηελ είζνδν ηεο νδνύ 

Καξάλνπ. 

   Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ 20/5/2021 θαη ώξα 11.00 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 δηαθνζίσλ ελελήληα πέληε  

επξώ (295€) 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 ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ ζε πξνζεζκία ελλέα(9) 

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

ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο πνπ 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ είθνζη δύν  επξώ (29,5€) πνζό ίζν κε ην έλα δέθαην ( 

1/10) ηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο. 
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Γεθηνί ζηε δηαδηθαζία ζα γίλνληαη όζνη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ θαηαζέζεη ζηελ 

επηηξνπή δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ ζύκθσλα κε 

ηα αλαγξαθόκελα ζηελ ππ’ αξίζ. Πξση. 1108 .ηεο 5/5/2021 Γηαθήξπμεο 

Γεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ ππ αξηζκ. 1.15 θαηαζηήκαηνο ηνπ Α΄ 

νξόθνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Καβάιαο κέρξη ηελ 19 /5/2021 θαη ώξα 13.00 

Η 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  A 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, 

Γηεύζπλζε: Γεκνηηθή Αγνξά Καβάιαο,  

Τειέθσλν θαη Φαμ 2510 -835375  

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο     

ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ 

                                                                       Παλαγηώηεο Αγγειίδεο 

 

 

 

 


