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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ  ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΥ ΩΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

β) το Ν.3852/2010 

γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 

του Ν.4555/2018 

δ) την αριθ. 130/2020 Απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. για 

την εκμίσθωση χώρου με δημοπρασία στον πρώτο όροφο του κτιρίου του 

Yδροθεραπευτηρίου  Λουτρών Αγίας Παρασκευής   για την χρήση του ως 

γυμναστήριο και καθορισμός όρων 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρου στον 

πρώτο όροφο του κτιρίου του Yδροθεραπευτηρίου  Λουτρών Αγίας Παρασκευής   

για την χρήση του ως γυμναστήριο που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους 

ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

 

1) Περιγραφή του χώρου 

 

Έκταση: Συνολικός Χώρος 200 τμ, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου 
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Πόλη: Λουτρά Αγίας Παρασκευής 

Δήμος: Κασσάνδρας Χαλκιδικής 

Είδος: Γυμναστήριο 

 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα 

ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Κατά την ημέρα της δημοπρασίας οι 

συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να πλειοδοτούν σε ΕΥΡΩ (€) κατά εκατοντάδες και 

μόνο. 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 διενέργειας 

της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 

 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 

εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι 

δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη 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 πληρεί τους υπό της οικείας 

διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της 

δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.  

 

Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή 

διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή 

αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει άντ' αυτού άλλος, 

βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά 

την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί ή Επιτροπή διενέργειας της 

δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ό 

τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων. 
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3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την  Τρίτη  21  Ιουλίου   2020, και  ώρα 10.00 π.μ   

στα γραφεία  της επιχείρησης που βρίσκονται στην  Καλλιθέα Χαλκιδικής.  Όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο της δημοπρασίας αυστηρά 

μέχρι τις 10.00 π.μ.. 

 

 

 

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

 

 

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς του ετήσιου μισθώματος που θα αποτελεί και την 

τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας  ορίζεται το ποσό των χιλίων   ευρώ (1.000,00 

€).  

Το ετήσιο μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, θα 

επιβαρύνεται και με το τέλος χαρτοσήμου 3,60 %.     

    

 

5) Συμμετέχοντες 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοπρασία 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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» και στον οποίο θα 

περιέχονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά.  

i. Φωτοτυπία ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο. Εάν συμμετέχει  νομικό 

πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει 

επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης για όποιας 

μορφής εταιρείας απαιτείται η δημοσίευση στο ΦΕΚ, από το οποίο να προκύπτει η 

κατά νόμο δημοσίευση και πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με 

εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου. Για τη συμμετοχή κοινοπραξιών δεν 

είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα.  

ii. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.  

iii. Ασφαλιστική ενημερότητα και συγκεκριμένα:  

(α) για ανώνυμες εταιρείες από ΙΚΑ-ΕΦΚΑ,  
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(β) για Ο.Ε και Ε.Ε ασφαλιστική ενημερότητα από ΙΚΑ-ΕΦΚΑ για το τυχόν 

απασχολούμενο προσωπικό και από τον ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ  για τους διαχειριστές ή 

εταίρους,  

(γ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλιστική ενημερότητα από ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 

για το τυχόν απασχολούμενο προσωπικό και από τον ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ ή αντίστοιχο 

ταμείο για την προσωπική τους ασφάλιση.  

Για όσους δεν υπάγονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες (φυσικά 

πρόσωπα) να προσκομίσουν  σχετική υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο 

της υπογραφής που να δηλώνει ότι δεν ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες και ότι δεν 

έχει χρέη απέναντι σε αυτά τα ταμεία  από παλιά ασφάλιση. 

iv. Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Κασσάνδρας από την οποία να 

προκύπτει ότι δεν είναι οφειλέτης από οποιαδήποτε αιτία προς το Δήμο 

Κασσάνδρας.  

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.  

vi. Εγγύηση συμμετοχής στη διακήρυξη, που ανέρχεται στο ποσό των εκατό       

ευρώ (100,00 €) ποσό ίσο με το  ένα  δέκατο  (1/10) του ορίου πρώτης 

προσφοράς, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το 11ο άρθρο της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγύηση θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας και την υπογραφή του μισθωτηρίου.  

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 μισθίου, την οποία αποδέχεται. Σημειώνεται ότι εκ των υστέρων επίκληση 

άγνοιας της πραγματικής κατάστασης του μισθίου, 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.  

Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στα 

γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης   του Δήμου Κασσάνδρας, στην Καλλιθέα, 

Τ.Κ.:63077 (Μεγάλου Αλεξάνδρου & Κασσάνδρου 2,  φάκελο δικαιολογητικών 

σύμφωνα με τα προαναφερόμενα μέχρι την Δευτέρα 20/07/2020 και ώρα 

14.00 μ.μ. 
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 Αποκλείονται από τη συμμετοχή στη διαδικασία δημοπράτησης όλοι οι 

υπάλληλοι της ΚΕΔΗΚ με εξαρτημένη σχέση εργασίας  αορίστου  & 

ορισμένου χρόνου. 

 Όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. 

Όσοι τελούν σε εκκρεμή αντιδικία με την ΚΕΔΗΚ ή το Δήμο Κασσάνδρας. 

 

 

6) Εγγυητής 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος 

θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και 

εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

Ο εγγυητής θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει:  

i. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.  

ii. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο.  

iii. Ασφαλιστική ενημερότητα. 

iv. Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Κασσάνδρας από την οποία να 

προκύπτει ότι δεν είναι οφειλέτης από οποιαδήποτε αιτία προς το Δήμο 

Κασσάνδρας.  

Σε περίπτωση μη προσκόμισης κάποιου από τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

του εγγυητή, ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται από τη συμμετοχή του στη 

διαδικασία δημοπράτησης. 

 

 

7) Δικαίωμα αποζημίωσης 

 

Η όλη διαδικασία της δημοπρασίας τελεί υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της  Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας. 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη 

έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο της διοικητικής 

αρχής που είναι το Διοικητικό Συμβούλιου της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

 

8) Σύμβαση  

 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την 

κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της 

διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και 

υπογραφή της σύμβασης,  με την προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης των 
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όρων του μισθωτηρίου ποσό ίσο με το 50%  του συμφωνηθέντος  ετήσιου 

μισθώματος.  

Η εγγύηση αυτή θα του επιστραφεί μετά την εμπρόθεσμη αποχώρησή του από το 

μίσθιο κατά τη λήξη της μίσθωσης και την ακριβή εκπλήρωση όλων των όρων του 

Συμφωνητικού Μίσθωσης, εκτός της περίπτωσης καταγγελίας της μίσθωσης από 

τον μισθωτή, οπότε καταπίπτει υπέρ της εκμισθώτριας, ως ποινική ρήτρα μη 

υπολογιζόμενη στην οφειλόμενη από τον μισθωτή αποζημίωση. Η εγγύηση σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμψηφιστεί με τα μισθώματα.  

Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

μισθωτηρίου εντός της ως άνω περιόδου η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ 

της επιχείρησης χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις 

βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν 

οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.  

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται 

ότι καταρτίστηκε οριστικά. 

 

9) Διάρκεια εκμίσθωσης 

 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης  ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει στις  

30/09/2023.   

 

 

 

10) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

 

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη δόση την 1η 

Μαΐου και η 2η 31  Αυγούστου  του κάθε έτους, στο λογαριασμό της επιχείρησης 

με αριθ. 811/505025-16 της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ).  

Για  το πρώτο μισθωτικό έτος θα καταβληθεί η πρώτη δόση με την υπογραφή του 

συμφωνητικού μετά την  έκδοση σχετικού παραστατικού. 

 

 

 

11) Εγγύηση συμμετοχής 

 

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του 

στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, 

γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που 

επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για 

λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού 
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κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα 

δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 

διακήρυξης. 

 

 

 

12) Υποχρεώσεις μισθωτή 

 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις 

υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, 

προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε 

αποζημίωση επιπλέον μπορεί να προβεί σε αισθητικές παρεμβάσεις του χώρου 

όπως το χρωματισμό των τοίχων και την ενίσχυση του δαπέδου, με ειδικό δάπεδο 

μαλακό κατάλληλο για γυμναστήρια , για τη καλή λειτουργία του Γυμναστηρίου. 

 

13) Λήξη μίσθωσης 

 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, κάθε 

θετικής και αποθετικής ζημίας της ΚΕΔΗΚ από την αντισυμβατική παρακράτηση. 

 

 

14) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

 

α. Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή 

απαγορεύεται απολύτως. 

 Ειδικότερα, στην παρ.5 του 192 του Ν.3463/06 ορίζονται πλέον μετά την 

αντικατάσταση τα εξής: 

«Υπεκμίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο 

λήξης της μίσθωσης. Ο σχετικός όρος συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στη 

διακήρυξη και στη σύμβαση. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο αρχικός μισθωτής 

εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του Δήμου, σύμφωνα με τους 

όρους της κύριας σύμβασης μίσθωσης. Υπεκμίσθωση, σύμφωνα με το 

προηγούμενο εδάφιο, είναι δυνατή και ως προς υφιστάμενες, κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, συμβάσεις εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, κατόπιν 

έγκρισης του οικείου δημοτικού συμβουλίου και  τροποποίησης των σχετικών όρων 

της σύμβασης.» 

Β. Με τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει την εκδοθείσα 

άδεια λειτουργίας στην αρμόδια Αρχή. Συνομολογείται ότι σε περίπτωση άρνησής 

του ή και αμέλειας να προβεί στην εν λόγω υποχρέωση η εκμισθώτρια να μπορεί 
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να πράξει το ίδιο με εξουσιοδότηση που της παρέχεται με το παρόν συμφωνητικό. 

Δικαίωμα  αποζημίωσης κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας δεν αποκλείεται. 

 

 

 

15) Ευθύνη Κοινωφελούς Επιχείρησης  

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του  Δήμου Κασσάνδρας  δεν ευθύνεται έναντι του 

μισθωτή, για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της 

οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε 

δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς , υποχρεούται στην  επιστροφή ή 

μείωση του μισθώματος ούτε στη  λύση της μισθώσεως.  

 

16) Δημοσίευση Διακήρυξης 

 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου  της επιχείρησης 

τουλάχιστον δέκα  ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με 

τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης  του Δήμου Κασσάνδρας, στην Καλλιθέα και στο δημοσιότερο μέρος 

της έδρας του δήμου. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες νομαρχιακές 

εφημερίδες ή σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες αν δεν εκδίδεται ημερήσια 

εφημερίδα  και σε μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, κατά τις διατάξεις του 

Ν.3548/07. 

 

17) 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  Διοικητικό  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 η τη σύμβαση μίσθωσης 

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 της σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 

πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' 
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ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 

Προέδρου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, 

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, 

διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία 

προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

 

18) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 

Α. Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τα γραφεία της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη 

Διεύθυνση: Καλλιθέα Χαλκιδικής στο  τηλέφωνο 23740-20065, 20066 και 

φαξ:23740-24851. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους 

ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση 

μέχρι 17/07/2020. 

Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η 

οποία θα δημοσιευτεί από τον Πρόεδρο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του 

ΠΔ 270/81. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
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