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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ του υπ.αρ.1527 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
συνολικού εβαδού 2.750τ.μ., στην Κοινότητα ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ΄αρίθ.1527
δημοτικού ακινήτου συνολικού εμβαδού 2.750 τ.μ., στην κοινότητα Αγχιάλου του Δήμου
Χαλκηδόνος σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει το αρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει από την παρ.1 του άρθ.3 του Ν.4623/2019, ΤΟΥ ΑΡ.192 του
Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 196 του Ν.4555/2018 και του Π.Δ.
270/81 και κατόπιν των αρ.15/2021 Α.Δ.Σ. , αρ.32/2021 Α.Ο.Ε.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για πέντε (5) χρόνια.

Ως κατώτερο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των 2.600,00 ευρώ ετησίως.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην έδρα του Δήμου, στα Κουφάλια,

την 8η Ιουνίου, του 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι10.00 π.μ

ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού .

Στην δημοπρασία για να γίνει κάποιος δεκτός πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, δηλαδή
260,00 ευρώ.

Επίσης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή .

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Ταμείου-Εσόδων και Περιουσίας του
Δήμου Χαλκηδόνος και στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου μας,
των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου www.dimos-chalkidonos.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης 36
Ταχ. Κώδικας : 571 00 Κουφάλια
Πληροφορίες : Γεωργιάδου Ιωάννα
Τηλέφωνο :2391330171
Fax : 2391330175
E-Mail :a.theofilou@n3.syzefxis.gov.gr

ΑΔΑ: Ψ4Χ0ΩΗ2-Ο0Δ
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