
 

 

    

 

Περίληψη Επαναληπτικής

 

Η πρόεδρος της ∆ηµοτικής
προκηρύσσει επαναληπτική
για την εκµίσθωση καταστήµατος
Καβάλας. Το εν λόγω

εσωτερικού χώρου 35 τ µ
διαδρόµου του Α΄ορόφου σε
της πρόσοψης του κτιρίου
µπροστά από τη ∆ηµοτική

    Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί
αίθουσα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

επί της οδού Οµονοίας 11
(κατώτερο µηνιαίο µίσθωµα
(220 €) µηνιαίως, συµπεριλαµβαν
3,6%. Ως διάρκεια εκµίσθωσης
δυνατότητα παράτασης µε

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει
(9) ηµερών από τη δηµοσίευση
ενδιαφερόµενοι πρέπει να

ανέρχεται στο ποσό των είκοσι

(1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς

∆εκτοί στη διαδικασία θα γίνονται

επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας
τα αναγραφόµενα στην
Επαναληπτικής ∆ηµοπρασίας

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

   Καβάλα,    .26/Aπριλίου

Αρ. Πρωτ.2412

Επαναληπτικής ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας 

της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ
επαναληπτική δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και

καταστήµατος του Α ορόφου της ∆ηµοτικής
εν λόγω κατάστηµα εσωτερικής αρίθµησης

χώρου 35 τ.µ και βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του
Α΄ορόφου σε πολύ προνοµιακή θέση στα πρώτα καταστήµατα

του κτιρίου, εµφανές από την οδό Καράνου που
τη ∆ηµοτική Αγορά. 

δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 16/5/2017 και ώρα 11.00 
∆ιοικητικού Συµβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης

Οµονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
µηνιαίο µίσθωµα) ορίζεται το ποσό των διακοσίων είκοσι

µηνιαίως συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος
διάρκεια εκµίσθωσης ορίζεται το διάστηµα τριών (3) 
παράτασης µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. της ∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

ενδιαφερόµενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης. Μαζί µε τη συµµετοχή

ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συµµετ

ποσό των είκοσι δύο  ευρώ (22€) ποσό ίσο µε το ένα

ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. 

διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόµενοι έχουν καταθέσει
διεξαγωγής της δηµοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύµφωνα

την υπ’ αρίθ. Πρωτ.2412.της 26/4/2017
∆ηµοπρασίας για την εκµίσθωση του υπ αριθµ

Πλατεία Γ. Παπανδρέου 

Τ.Κ. 65403, Καβάλα 
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Τηλεοµοιότυπο: 2510 83 53 75 
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Επιχείρησης ∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», 
φανερή και προφορική 

∆ηµοτικής Αγοράς 
αρίθµησης 1.14, είναι 
πλευρά του ανατολικού 
στα πρώτα καταστήµατα 
Καράνου που διέρχεται 

ώρα 11.00 π.µ. στην 
γραφεία της Επιχείρησης 
όριο πρώτης προσφοράς 
διακοσίων είκοσι ευρώ 

αναλογούντος χαρτοσήµου 
διάστηµα τριών (3) ετών, µε 

της ∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ. 

ενδιαφέρον σε προθεσµία εννέα  
µε τη συµµετοχή τους οι 

εγγύηση συµµετοχής που 
ίσο µε το ένα δέκατο 

ενδιαφερόµενοι έχουν καταθέσει στην 
δικαιολογητικών σύµφωνα µε 

/4/2017 ∆ιακήρυξης 
του υπ αριθµ. 1.14 

 

∆ιεύθυνση 
Εκµετάλλευσης 
∆ηµοτική Αγορά 
Πληροφορίες:  

Βρεττός Αλέξανδρος 



καταστήµατος του Α΄ ορόφου της ∆ηµοτικής Αγοράς Καβάλας µέχρι την 
15/5/2017 και ώρα 13.00 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Καβάλας (www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης 
(www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτηµένη στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Καβάλας και έµπροσθεν του εν 
λόγω καταστήµατος του  A ορόφου της ∆ηµοτικής Αγοράς Καβάλας. 
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τους  αρµόδιους 
υπαλλήλους της ∆ηµοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. 
Άρτεµη Σχοινά) ηµέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, 
∆ιεύθυνση: ∆ηµοτική Αγορά Καβάλας,  

Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375  

 

   

Η Πρόεδρος της     

∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ 

Αναστασία Ιωσηφίδου 

 

 


