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ΣΧΕ∆ΙΟ ΟΡΩΝ εκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης (αναψυκτήριο) στο Περιγιάλι Καβάλας. 
   

              
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων. 

2. τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ.192 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), 

3. τις διατάξεις της περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του αρθρ.72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010), 

4. τις διατάξεις του αρθρ. 196 του Ν.4555/2018 (∆.Κ.Κ), 

5. την υπ’ αριθµ. 180/2021 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίστηκε η εκµίσθωση δηµοτικής 

έκτασης (αναψυκτήριο) στο Περιγιάλι Καβάλας µε  δηµοπρασία,  µε διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δηµοπρασίας. 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης (αναψυκτήριο) στο 

Περιγιάλι Καβάλας.  

Η δηµοπρασία θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού (αρθ 1 Π. ∆. 270/81 (ΦΕΚ Α΄, 77/30-03- 1981). Ο 

τόπος και η ηµεροµηνία αυτής θα λάβει την δηµοσιότητα που επιβάλλεται από την κείµενη νοµοθεσία. Η 

δηµοπρασία θα πραγµατοποιηθεί µε τους παρακάτω όρους: 

 

Άρθρο 1. Περιγραφή χώρου  

Ο ∆ήµος Καβάλας θέτει σε εκµίσθωση µε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία δηµοτική έκταση (αναψυκτήριο) στο 

Περιγιάλι έναντι στρατοπέδου Ασηµακοπούλου (Γ1269 Κ.Χ.). Η έκταση περιλαµβάνει κτίριο 55,10 τ.µ. καθώς 

επίσης και τον περιβάλλοντα χώρο. 

Άρθρο 2. ∆ιάρκεια εκµίσθωσης 

Η διάρκεια της εκµίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη από την υπογραφή του συµφωνητικού.  

Άρθρο 3. Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία θα γίνει στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (∆ηµαρχείο - Κύπρου 10) µπροστά στην αρµόδια 

επιτροπή στις  22/7/2021 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12 µ.µ 

Άρθρο 4. Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα που αναφέρεται στην 

περίληψη διακήρυξης. 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 ∆ηµοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου 

του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση αυτή µεταφέρεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 
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Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δηµοπρασίας, πριν της 

ενάρξεως του διαγωνισµού, παρουσιάζοντας και το νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για 

δικό του λογαριασµό. 

Η απόφαση της επιτροπής δηµοπρασίας περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, 

επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακήρυξης προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα 

πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.       

Άρθρο 5. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των 500,00€ µηνιαίως µη συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου 

τέλους χαρτοσήµου. Το µίσθωµα θα καταβάλλεται κάθε µήνα και µεταξύ 1ης και 15ης και θα αναπροσαρµόζεται ανά 

έτος µέχρι τη λήξη της µίσθωσης σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµάριθµο. Η µη καταβολή του µισθώµατος εντός της 

προαναφερόµενης προθεσµίας, επιφέρει τις κατά το νόµο προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσµης καταβολής.  

Άρθρο 6. Συµµετοχή στη δηµοπρασία 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία, απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  

Για φυσικά πρόσωπα: 

1. Αστυνοµική ταυτότητα φυσικού προσώπου καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου και του εγγυητή ότι «έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 

διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα». Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και καθ΄ ολοκληρία 

υπεύθυνος µε τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των συµβατικών όρων. 

3. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας του ενδιαφεροµένου και του εγγυητή αυτού 

που να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας, (ότι δεν οφείλουν από οποιαδήποτε αιτία σε Ασφαλιστικούς 

Οργανισµούς – Ταµεία) 

4. Απόσπασµα ποινικού µητρώου και πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής για µη ποινική δίωξη (µε 

επίσηµη µετάφραση, όταν πρόκειται για πιστοποιητικά προερχόµενα από εξωτερικό) 

5. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί µη υποβολής αίτησης για την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης ή 

θέσεως σε εκκαθάριση ή σε αναγκαστική διαχείριση των φυσικών και νοµικών προσώπων που συµµετέχουν στη 

δηµοπρασία (µε επίσηµη µετάφραση, όταν πρόκειται για πιστοποιητικά προερχόµενα από εξωτερικό) 

6. Βεβαίωση του Τµήµατος Ταµείου του ∆ήµου Καβάλας ότι δεν έχει οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς 

το ∆ήµο Καβάλας ή έχει εισαχθεί σε ρύθµιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Με κανένα τρόπο δεν θα 

γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία, ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές, οφειλέτες του ∆ήµου µε ληξιπρόθεσµες 

οφειλές.  

   Για εταιρείες:  

1. Αστυνοµική ταυτότητα του εκπροσώπου του νοµικού προσώπου καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του 

2. Υπεύθυνη δήλωση από τον εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου για αποδοχή αξιόχρεου εγγυητή µε 

πλήρη στοιχεία προσδιορισµού του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και καθ΄ ολοκληρία υπεύθυνος µε τον 

πλειοδότη για την εκπλήρωση των συµβατικών όρων.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου και του εγγυητή ότι «έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 

διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα».  
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4. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής (ότι δεν οφείλουν από οποιαδήποτε αιτία σε Ασφαλιστικούς 

Οργανισµούς – Ταµεία) και φορολογικής ενηµερότητας του νοµικού προσώπου, του εκπροσώπου και του 

εγγυητή που να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. 

5. Φωτοαντίγραφο του καταστατικού µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, από το οποίο να προκύπτει ο 

νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας. Ειδικά για ανώνυµες εταιρείες απαιτείται επιπλέον πρακτικό ορισµού 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

6. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου: i) των διαχειριστών σε περίπτωση ΟΕ, ΕΕ, και ΕΠΕ ή ii) του Πρόεδρου 

και του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση ΑΕ. Σε περίπτωση µη λευκού ποινικού µητρώου, θα υποβάλλεται 

ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες 

που είναι σηµειωµένες στο µητρώο (µε επίσηµη µετάφραση, όταν πρόκειται για πιστοποιητικά προερχόµενα από 

εξωτερικό) 

7. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί µη υποβολής αίτησης για την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης ή 

θέσεως σε εκκαθάριση ή σε αναγκαστική διαχείριση των φυσικών και νοµικών προσώπων που συµµετέχουν στη 

δηµοπρασία (µε επίσηµη µετάφραση, όταν πρόκειται για πιστοποιητικά προερχόµενα από εξωτερικό) 

8. Βεβαίωση του Τµήµατος Ταµείου του ∆ήµου Καβάλας ότι δεν έχει οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς 

το ∆ήµο Καβάλας ή έχει εισαχθεί σε ρύθµιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις, για το νοµικό πρόσωπο, τον 

εκπρόσωπο και τον εγγυητή που να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. Με κανένα τρόπο δεν θα 

γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία, σαν πλειοδότες, εκπρόσωποι νοµικών προσώπων ή εγγυητές, οφειλέτες του 

∆ήµου µε ληξιπρόθεσµες οφειλές.  

 

 

Κοινά δικαιολογητικά: 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο εγγυήσεως του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων) για ποσό ίσο προς το δέκα τοις εκατό 10% της πρώτης προσφοράς του ετήσιου 

µισθώµατος ήτοι εξακόσια ευρώ (600,00€). Η εγγύηση επιστρέφεται αµέσως σε όλους τους πλειοδότες, ατόκως 

εντός δεκαηµέρου από την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, πλην του τελευταίου ο οποίος οφείλει 

κατά την υπογραφή της σύµβασης να την αντικαταστήσει µε άλλη καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίση µε 

τρία µηνιαία µισθώµατα. Η τελευταία εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στην αρµόδια υπηρεσία του δήµου καθ΄ 

όλη τη διάρκεια της µισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον αντισυµβαλλόµενο µετά τη λήξη της σύµβασης και την κατά 

τους όρους αυτής εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του.  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της δηµοπρασίας 

 

Άρθρο 7. Εγγύηση συµµετοχής 

Ουδείς γίνεται δεκτός στην δηµοπρασία, αν δεν καταθέσει, για την συµµετοχή του στη δηµοπρασία, ως εγγύηση, 

γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί καταθέσεως από αυτόν που 

επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, 

οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης ή Οργανισµού κοινής ωφέλειας που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο µε 

το 10% της πρώτης προσφοράς του ετήσιου µισθώµατος ήτοι εξακόσια ευρώ (600,00€) 

Άρθρο 8. Εγγυητής  
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Ο πλειοδότης υποχρεώνεται να προσκοµίσει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας 

και τη σύµβαση που θα συναφθεί και έτσι θα είναι αυτεπάγγελτα και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µε το µισθωτή για 

την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

Άρθρο 9. ∆ικαίωµα αποζηµίωσης   

Τα πρακτικά της δηµοπρασίας, αφού υπογραφούν από την αρµόδια επιτροπή, θα εγκριθούν από την Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου χωρίς κανένα δικαίωµα του τελευταίου πλειοδότη να ζητήσει αποζηµίωση ή άλλη αξίωση για 

τη µη έγκριση των πρακτικών ή τη καθυστέρηση κοινοποίησης της έγκρισης τους. Επίσης δεν δικαιούται 

αποζηµίωση ή µείωση ενοικίου από οποιοδήποτε λόγο ή άλλη αιτία µείωσης εισπράξεων. 

Άρθρο 10. Σύµβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας, της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής «περί έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας» να 

προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει έγκαιρα αυτός κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και 

ενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος του και σε βάρος του εγγυητή του που είναι υπεύθυνοι για τη διαφορά του 

νέου µισθώµατος από τη προηγούµενη δηµοπρασία, η δε εγγύηση που κατατέθηκε καταπίπτει υπερ του ∆ήµου 

αυτοδίκαια 

Άρθρο 11. Εγγύηση καλής εκτέλεσης   

Με την υπογραφή του συµφωνητικού ο πλειοδότης υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής µε άλλη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε τρία µηνιαία  µισθώµατα για την 

εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του µισθώµατος και την ακριβή εκπλήρωση των όρων του παρόντος. Την 

εγγυητική επιστολή θα αναλάβει ο µισθωτής µετά την εµπρόθεσµη αποχώρηση του από το µίσθιο, µετά τη λήξη της 

µίσθωσης και την τήρηση των όρων του συµφωνητικού, ρητά συνοµολογείτε ότι η εγγύηση αυτή δεν µπορεί να 

συµψηφιστεί µε µισθώµατα.   

Άρθρο 12. Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση – Παράταση χρόνου  

Σιωπηρή αναµίσθωση ή υπεκµίσθωση του µισθίου είτε ολική είτε µερική και η παράταση του χρόνου της µίσθωσης 

από τον µισθωτή απαγορεύεται απόλυτα, µε ποινή έκπτωσης. Για κανένα λόγο δεν µπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια ή 

από οποιαδήποτε άλλη αιτία παραµονή του µισθωτή στο µίσθιο µετά τη λήξη της µίσθωσης. 

 

 

Άρθρο 13. Υποχρεώσεις µισθωτή 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπερ αυτού δουλείες, τα όρια 

αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά 

ευθύνεται σε αποζηµίωση και βλάβες που προκλήθηκαν στο µίσθιο από αυτόν ή το προσωπικό του. Ακόµη, 

υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο καθαρό και να το χρησιµοποιεί µε τρόπο που να µην θίγει την ησυχία, την υγεία, 

εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των περιοίκων της δηµοτικής έκτασης, να µην ρυπαίνει τον περιβάλλοντα 

κοινόχρηστο χώρο και να συµπεριφέρεται ευπρεπώς σε πολίτες. 

Οποιαδήποτε φθορά κι εάν επέλθει κατά τον χρόνο της µίσθωσης, ο µισθωτής υποχρεούται να την τακτοποιήσει 

δίχως να ζητήσει από τον δήµο οποιαδήποτε υλική ή χρηµατική αποζηµίωση εκτός των φθορών εξαιτίας θεοµηνιών. 

Ο ενοικιαστής υποχρεούται όταν λήξει η σύµβαση να παραδώσει το µίσθιο στην υφιστάµενη κατάσταση την 

δεδοµένη χρονική στιγµή. 
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Απαγορεύεται κάθε αλλοίωση, εγκατάσταση, τροποποίηση, επισκευή ή µεταρρύθµιση  του χώρου από τον 

ενοικιαστή χωρίς έγκριση του αρµόδιου γραφείου του ∆ήµου Καβάλας και τη σύµφωνη γνώµη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, τα οποία πρέπει να ζητηθούν εγγράφως.    

Κάθε έστω αναγκαία προσθήκη ή διαµόρφωση στο δηµοτικό χώρο που µισθώνεται από τον µισθωτή, παραµένει σε 

όφελος του χώρου µη δυναµένου του µισθωτή να αξιώσει αποζηµίωση για ότι κατασκεύασε στο δηµοτικό χώρο, 

δυναµένου του εκµισθωτή να αξιώσει την επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση µε δαπάνες του 

µισθωτή. 

Άρθρο 14. Λήξη µίσθωσης  

Ο ∆ήµος επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωµα να καταγγείλει µετά από προειδοποίηση ενός µήνα τη µίσθωση, 

να προβεί στην αποβολή του µισθωτή, να κηρύξει σε κατάπτωση υπέρ του ∆ήµου της εγγυητικής επιστολής, να 

θεωρήσει ότι καθίστανται ληξιπρόθεσµα και απαιτητά όλα τα µη δεδουλευµένα και µη ληξιπρόθεσµα µισθώµατα και 

να επιδιώξει την είσπραξη αποζηµίωσης από οποιαδήποτε άλλη ζηµία: α) εάν ο µισθωτής καθυστερήσει το πολύ 

δέκα πέντε (15) ηµέρες στην καταβολή των µισθωµάτων από τις ηµεροµηνίες που ορίζει το άρθρο 5 β) δεν τηρεί τις 

προϋποθέσεις των όρων εκµίσθωσης. 

 Άρθρο 15. 

Ο ∆ήµος Καβάλας δεν έχει καµία ευθύνη απέναντι στο µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται ο χώρος που διαθέτει για εκµετάλλευση. Ο µισθωτής αφού λάβει γνώση της κατάστασης του χώρου, δεν 

έχει δικαίωµα στην επιστροφή ή µείωση του δικαιώµατος της µίσθωσης. Ακόµη αποκλείεται ο µισθωτής για το λόγο 

αυτό, να προβεί στην µονοµερή λύση της σχετικής σύµβασης. 

Άρθρο 16 

Η µίσθωση θα λειτουργεί στο όνοµα ή την επωνυµία του µισθωτή που θα προκύψει από την δηµοπρασία και 

απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης του µισθίου σε τρίτο πρόσωπο ή 

συνιστώµενη εταιρεία από το µισθωτή χωρίς την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Άρθρο 17  

Τα τέλη καθαριότητας-φωτισµού και ύδρευσης όπως επίσης τα κηρύκεια δικαιώµατα, έξοδα δηµοσίευσης, 

χαρτόσηµα κλπ βαρύνουν το τελευταίο πλειοδότη.  

Άρθρο 18. ∆ηµοσίευση Προκήρυξης  

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε 

τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Καβάλας, θα δηµοσιευτεί 

σε τοπική εφηµερίδα της Καβάλας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου Kavala.gov.gr καθώς και στην 

διαύγεια. 

Άρθρο 19. Επανάληψη της δηµοπρασίας    

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιαστεί κανένας ενδιαφερόµενος. 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή την αρµόδια 

∆ιοικητική Αρχή 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 τη σύµβαση µίσθωσης ή όταν µετά την κοινοποίηση της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας αποφάσεως στον τελευταίο µειοδότη δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και 

υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται σε βάρος του τελευταίου 
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πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόµατι τούτου κατακυρωθέν 

ποσό, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται 

µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε 

(5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την διενέργεια της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. 

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

δηµοπρασία. 

Άρθρο 20      

Ο µισθωτής εξέτασε το µίσθιο και το βρήκε απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει. Ο ∆ήµος Καβάλας 

παρέδωσε το µίσθιο στον µισθωτή σε άριστη κατάσταση και δεν έχει καµία ευθύνη για τυχόν επισκευές του, έστω 

αναγκαίες ή από λόγο ανωτέρας βίας απορρέουσες, όλες δε οι επισκευές θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον 

µισθωτή.  

Άρθρο 21. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας (γραφείο 2) κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 4 Καβάλα ή στο τηλέφωνο 2513500071 (∆αλακούρα 

Κατερίνα)           

 

 

 

 

                                                                                            Ο ∆ήµαρχος 
 
 
                                                                                    Μουριάδης Θεόδωρος  
 


