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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
τμήματος υπό στοιχεία με κορυφές 1.2.3.4.5.6.7.8.9.1.και συντεταγμένες προσδιορισμού των κορυφών

του υπ. Αρ.2699-1 Δημοτικού αγροτεμαχίου
Έκτασης 14,4 (δεκατέσερα, τεσάρων) στρεμμάτων στην κοινότητα Ν. Μεσήμβριας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του τμήματος υπό
στοιχεία με κορυφές 1.2.3.4.5.6.7.8.9.1.και συντεταγμένες προσδιορισμού των κορυφών του υπ.
Αρ.2699-1 Δημοτικού αγροτεμαχίου Έκτασης 14,4 (δεκατέσερα, τεσάρων) στρεμμάτων στην
κοινότητα Ν. Μεσήμβριας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν.3463/06 και του Π.Δ 270/81.

Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως πρώτη προσφορά του ετήσιου μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της

δημοπρασίας ορίζεται στα 30,00 ευρώ / στρέμμα ήτοι 432.00 ευρώ ετησίως.

Η δημοπρασία για την εκμίσθωση του ανωτέρω αγροτεμαχίου θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα,

στην έδρα του Δήμου στα Κουφάλια,

την 15η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη από ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.

ενώπιον της επιτροπής που ορίστηκε με την 132/2021 απόφαση Δ.Σ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της

δημοπρασίας, εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή

αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού 45,00 ευρώ, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της

σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε.

Επίσης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή .

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο τμήμα Ταμείου, Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου στα

Κουφάλια 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
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http://www.dimos-chalkidonos.gr
ΑΔΑ: 9ΔΤΡΩΗ2-ΑΜΛ


	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                

		2022-02-03T13:24:27+0200
	Athens




