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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΑΜΕΙΟΤ, ΕΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

 
 
 

                  ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΚΜΙΘΩΗ  

ςξσ αο.666 υξλικξύ Κλήοξσ 1ξσ και 2ξσ Νηπιαγχγίξσ ΒΑΘΤΛΑΚΚΟΤ 

                                                έκςαρηπ 7.880 ς.μ.  

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟ 

                                                          Διακηούρρει όςι : 

 

  Ο Δήμξπ Χαλκηδόμξπ ποξςίθεςαι μα εκμιρθώρει  ςξ γεχογικό κλήοξ ςξσ  Δημξςικξύ Συξλείξσ  

και 1ξσ & 2ξσ Νηπιαγχγείξσ, πξσ βοίρκξμςαι ρςημ Κξιμόςηςα Βαθσλάκκξσ, με ταμεοή και ποξτξοική 

πλειξδξςική δημξποαρία, ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο.3, ςξσ άοθοξσ 195 ςξσ Ν.3463/2006 και 

ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Π.Δ.270/1981 και καςόπιμ ςχμ αοιθ.86/2022 Α.Δ.Σ και 95/2022 Α.Ο.Δ 

Σύμτχμα με ςημ διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ Ν.1894/90, ξι πεοιξσρίεπ ςχμ Δημξςικώμ Συξλείχμ 

πεοιήλθαμ ρςξσπ Δήμξσπ, καθώπ επίρηπ ιρυύει όςι ρύμτχμα με ςημ παο.4 ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ 

Ν.1894/1990, “Η ρυξλική πεοιξσρία και ξι ποόρξδξι ςηπ ποξξοίζξμςαι απξκλειρςικά, για ςημ 

λειςξσογία ρυξλικώμ μξμάδχμ ςξσ εκπαιδεσςικξύ ρσρςήμαςξπ. Οι ποόρξδξι υοηριμξπξιξύμςαι και για 

ςημ ενσπηοέςηρη ςηπ ρυξλικήπ πεοιξύριαπ”. 

                        Η δημξποαρία διενάγεςαι ρύμτχμα με ςξσπ παοακάςχ όοξσπ : 

 

 

          1) Πεοιγοατή ςηπ καλλιεογξύμεμηπ έκςαρηπ 
Η καλλιεογξύμεμη, ποξπ εκμίρθχρη, έκςαρη ατξοά ςξ αο. 666 αγοξςεμάυιξ, γεχογικόπ κλήοξπ  
Δημξςικξύ υξλείξσ και 1ξσ & 2ξσ Νηπιαγχγείξσ Βαθσλάκκξσ, ρσμξλικήπ έκςαρηπ 9.980 ς.μ. και 
καςόπιμ απαλλξςοίχρηπ έκςαρηπ 7.880 ς.μ.. 
Η παοαπάμχ έκςαρη δεμ είμαι απαοαίςηςη για ςιπ αμάγκεπ ςηπ ςξπικήπ κςημξςοξτίαπ, ρύμτχμα με ςημ 
σπ.αο.14/2022 Απόταρη ςξσ Τξπικξύ Σσμβξσλίξσ ςηπ Δημξςικήπ Κξιμόςηςαπ Βαθσλάκκξσ. 

 
2) Σοόπξπ Διεμέογειαπ ςηπ Δημξποαρίαπ 

Η  δημξποαρία είμαι ταμεοή και ποξτξοική και θα διεναυθεί δε:  
ςημ 10η  Οκςχβοίξσ ημέοα Δεσςέοα ςξσ έςξσπ 2022, από:09:00 π.μ., έχπ 09:30π.μ.  

Η δημξποαρία μπξοεί μα ρσμευιρςεί και πέοαμ ςηπ ξοιζόμεμηπ ρςη διακήοσνη ώοαπ, ετ' όρξμ 
ενακξλξσθξύμ άμεσ διακξπήπ ξι ποξρτξοέπ. Για ςη ρσμέυιρη ςηπ δημξποαρίαπ και πέοαμ ςηπ ξοιζόμεμηπ 
ώοαπ απξταρίζει η Δπιςοξπή, η απόταρη ςηπ ξπξίαπ καςαυχοείςαι  ρςα ποακςικά. 
Οι ποξρτξοέπ ςχμ πλειξδξςώμ αμαγοάτξμςαι ρςα ποακςικά καςά ρειοά εκτχμήρεχπ μεςά ςξσ 
ξμξμαςεπχμύμξσ ςξσ πλειξδόςη. Πάρα ποξρτξοά είμαι δερμεσςική δια ςξμ εκάρςξςε πλειξδξςξύμςα, η 
δέρμεσρη δε ασςή μεςατέοεςαι αλληλξδιαδόυχπ από ςξμ ποώςξ ρςξσπ ακόλξσθξσπ και επιβαούμει 
ξοιρςικώπ ςξμ ςελεσςαίξ πλειξδόςη.   
Αμ κάπξιξπ πλειξδξςεί για λξγαοιαρμό άλλξσ, ξτείλει μα δηλώρει ςξύςξ ποξπ ςημ επί ςηπ δημξποαρίαπ 
επιςοξπή, ποξ ςηπ εμάονεχπ ςξσ ρσμαγχμιρμξύ, παοξσριάζξμςαπ και ςξ ποξπ ςξύςξ μόμιμξ πληοενξύριξ 
έγγοατξ, αλλιώπ θεχοείςαι όςι μεςέυει για δικό ςξσ λξγαοιαρμό.  
Η απόταρη ςηπ επί ςηπ δημξποαρίαπ επιςοξπήπ πεοί απξκλειρμξύ εμδιατεοξμέμξσ μα ρσμμεςάρυει ρςη 
δημξποαρία, επειδή δεμ πληοξί ςξσπ σπό ςηπ ξικείαπ διακηούνεχπ ποξβλεπόμεμξσπ όοξσπ, αμαγοάτεςαι 
ρςα ποακςικά. Τα ποακςικά ςηπ δημξποαρίαπ ρσμςάρρξμςαι ετ' απλξύ υάοςξσ.  
Καμέμαπ ξτειλέςηπ ςξσ Δήμξσ δεμ μπξοεί μα πάοει μέοξπ ρςημ δημξποαρία (ποξρκόμιρη βεβαίχρηπ μη 
ξτειλήπ ςξσ Δήμξσ). 

 

Τασ. Δ/νζη: 
Τασ. Κώδικαρ: 
Πληποφοπίερ: 
Τηλέφωνο: 
FAX : 
E-mail: 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 36 
57100-ΚΟΥΦΑΛΙΑ 
Αλεξάνδπα Θεοφίλος 
23913-30146                        
23913-30175 
a.theofilou@n3.syzefxis.gov.gr 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                       
                                            

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ                           ΚΟΤΦΑΛΙΑ, 28 / 09 / 2022 
 

ΔΗΜΟ ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ                              ΑΡ.ΠΡΩΣ.14307 
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3) Σόπξπ και υοόμξπ διεναγχγήπ ςηπ δημξποαρίαπ 
Η δημξποαρία θα διεμεογηθεί ρςξ δημξςικό καςάρςημα, ρςημ έδοα ςξσ Δήμξσ, ρςα Κξστάλια, εμώπιξμ ςηπ 
Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξύ, ςημ 10η Οκςχβοίξσ, ημέοα Δεσςέοα ςξσ έςξσπ 2022, από:09:00 π.μ., έχπ 
09:30π.μ. 
Η καςακύοχρη ςχμ ποακςικώμ ςηπ δημξποαρίαπ θα γίμει με απόταρη ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ. 

 
4) Δλάυιρςξ όοιξ ποξρτξοάπ 

Ωπ ποώςη ποξρτξοά ςξσ εςήριξσ μιρθώμαςξπ πξσ θα απξςελεί και ςημ ςιμή εκκίμηρηπ ςηπ    
δημξποαρίαπ ξοίζεςαι ςξ πξρό ςχμ 800,00€ εσοώ εςηρίχπ.  

 
5) Δγγσηςήπ 

Ο ςελεσςαίξπ πλειξδόςηπ σπξυοεξύςαι μα παοξσριάρει ανιόυοεξ εγγσηςή, ξ ξπξίξπ θα σπξγοάφει ςα 
ποακςικά ςηπ δημξποαρίαπ και έςρι καθίρςαςαι αλληλεγγύχπ και ειπ ξλόκληοξμ σπεύθσμξπ με ασςόμ για 
ςημ εκπλήοχρη ςχμ όοχμ ςηπ ρύμβαρηπ. 
 

6) Δικαίχμα απξζημίχρηπ 
Τα ποακςικά ςηπ δημξποαρίαπ σπόκειμςαι ρςημ έγκοιρη ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ, υχοίπ μα απξκςά ξ 
ςελεσςαίξπ πλειξδόςηπ ανιώρειπ από εμδευόμεμη καθσρςέοηρη. 
Ο ςελεσςαίξπ πλειξδόςηπ δεμ απξκςά δικαίχμα ποξπ απξζημίχρη από ςη μη έγκοιρη ςχμ ποακςικώμ ςηπ 
δημξποαρίαπ από ςξ αομόδιξ όογαμξ ςξσ δήμξσ ή ςηπ διξικηςικήπ αουήπ πξσ έυει αμςίρςξιυη αομξδιόςηςα.  

 
7) ύμβαρη  

Ο ςελεσςαίξπ πλειξδόςηπ σπξυοεξύςαι όπχπ εμςόπ δέκα ημεοώμ από ςημ κξιμξπξίηρη, πξσ εμεογείςαι με 
απξδεικςικό παοαλαβήπ, ςηπ απόταρηπ ςηπ διξικηςικήπ αουήπ πεοί καςακσοώρεχπ ή εγκοίρεχπ ςξσ 
απξςελέρμαςξπ ςηπ δημξποαρίαπ, μα ποξρέλθει μαζί με ςξμ εγγσηςή ςξσ για ςημ ρύμςανη και σπξγοατή 
ςηπ ρύμβαρηπ, άλλχπ και η καςαςεθείρα εγγύηρη καςαπίπςει σπέο ςξσ δήμξσ υχοίπ δικαρςική παοέμβαρη.  
Δμεογείςαι δε αμαπλειρςηοιαρμόπ ειπ βάοξπ ςξσ και ςξσ εγγσηςή ςξσ, ξι ξπξίξι εσθύμξμςαι για ςξ 
μεγαλύςεοξ ςσυόμ ξικξμξμικό απξςέλερμα ςηπ δημξποαρίαπ από ασςό ςηπ ποξηγξύμεμηπ. 
Μεςά ςξ πέοαπ ςηπ παοαπάμχ ποξθερμίαπ ςχμ δέκα ημεοώμ η ρύμβαρη θεχοείςαι όςι καςαοςίρςηκε 
ξοιρςικά. 
Υπξυοεξύςαι δε μα ποξρκξμίρει χπ εγγύηρη καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρύμβαρηπ, γοαμμάςιξ ρσρςάρεχπ 
παοακαςαθήκηπ ςξσ Ταμείξσ Παοακαςαθηκώμ και Δαμείχμ ή εγγσηςική επιρςξλή αμαγμχοιρμέμηπ 
Τοάπεζαπ, πξρό ίρξ ποξπ ςξ έμα δέκαςξ (1/10) ςξσ  επιςεσυθέμςξπ εςήριξσ πξρξύ μίρθχρηπ, ρε 
αμςικαςάρςαρη ςηπ αουικήπ εγγύηρηπ ρσμμεςξυήπ. 
 

 
8) Διάοκεια εκμίρθχρηπ- αμαποξραομξγή μιρθώμαςξπ  

Η διάοκεια ςηπ εκμίρθχρηπ ξοίζεςαι  για εικξριπέμςε (25) υοόμια και ατξοά μακοξυοόμια μίρθχρη με 
ρκξπό ςημ δεμςοξκαλλιέογεια ή ςημ αμπελξκαλλιέογεια, η ξπξία θα ποέπει μα ποαγμαςξπξιηθεί με 
ρσρςημαςική τσςεία εμςόπ ςοιώμ (3) εςώμ.  
Τξ μίρθχμα ςξσ ποώςξσ έςξσπ, όπχπ ασςό θα ποξκύφει από ςημ ποξρτξοά ςξσ ςελεσςαίξσ πλειξδόςη, θα 
καςαβληθεί ποξκαςαβξλικά με ςημ σπξγοατή ςηπ ρύμβαρηπ.  
Τξ εςήριξ μίρθχμα, μεςά ςξ ποώςξ έςξπ, θα καςαβάλλεςαι ετάπαν από 01 έχπ 20 Ιαμξσαοίξσ κάθε έςξσπ. 
Οι ςσυόμ καθσρςεοξύμεμεπ ξτειλέπ ςξσ πλειξδόςη ποξπ ςξ δήμξ θα ειρποάςςξμςαι ρύμτχμα με ςιπ 
διαςάνειπ ςξσ μόμξσ πεοί είρποανηπ ςχμ δημξρίχμ ερόδχμ, επιβαοσμόμεμεπ και με ςιπ μόμιμεπ 
ποξρασνήρειπ. 
Τξ εςήριξ μίρθχμα θα αμαποξραομόζεςαι  καςά πξρξρςό 2%   κάθε δύξ ( 2 ) έςη.      

 
9) Δγγύηρη ρσμμεςξυήπ 

 
Οσδείπ είμαι δεκςόπ ρςημ δημξποαρία, αμ δεμ ποξραγάγει, για ςημ ρσμμεςξυή ςξσ ρςη δημξποαρία, χπ 
εγγύηρη ρςημ επιςοξπή διεμέογειαπ ςηπ δημξποαρίαπ, γοαμμάςιξ ρσρςάρεχπ παοακαςαθήκηπ ςξσ Ταμείξσ 
Παοακαςαθηκώμ και Δαμείχμ ή εγγσηςική επιρςξλή αμεγμχοιρμέμηπ Τοάπεζαπ, πξρό ίρξ ποξπ ςξ έμα 
δέκαςξ (1/10) ςξσ  ξοιζόμεμξσ πξρξύ ποώςηπ ποξρτξοάπ ςηπ διακήοσνηπ,  ήςξι: 
 Δγγσηςική επιρςξλή πξρξύ 80,00€. 

 
10) Τπξυοεώρειπ μιρθχςή 

Ο μιρθχςήπ σπξυοεξύςαι μα διαςηοεί ςα όοια ςξσ αγοξςεμαυίξσ ρε καλή καςάρςαρη, ποξρςαςεύξμςάπ ςξ 
από κάθε καςαπάςηρη. 

 
11) Λήνη μίρθχρηπ 

Ο μιρθχςήπ σπξυοεξύςαι με ςη λήνη ςηπ μίρθχρηπ, μα παοαδώρει ςξ αγοξςεμάυιξ ρςημ καςάρςαρη ρςημ 
ξπξία ςξ παοέλαβε, διατξοεςικά εσθύμεςαι ρε απξζημίχρη.  Νχοίςεοη λήνη ςηπ ρύμβαρηπ μπξοεί μα γίμει 
με ςημ ποξϋπόθερη και ςημ σπξυοέχρη ςξσ εκμιρθχςή μα εμημεοώρει γοαπςώπ ςξ Δήμξ ςξσλάυιρςξμ ςοειπ 
μήμεπ ποιμ από ςημ απξυώοηρή ςξσ.  
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12) Αμαμίρθχρη – Τπεκμίρθχρη 
Σιχπηοή αμαμίρθχρη, η σπεκμίρθχρη ςξσ αγοξςεμαυίξσ από ςξμ μιρθχςή, καθώπ και η αμέγεορη 
ρςαθεοώμ εγκαςαρςάρεχμ απαγξοεύξμςαι απξλύςχπ. 

 
 
 

13) Δσθύμη Δήμξσ 
Ο Δήμoπ δεv εσθύvεςαι έvαvςι ςoσ μιρθχςή, oύςε σπoυοεoύςαι ρε επιρςοoτή ή μείχρη ςoσ μιρθώμαςoπ ή 
και λύρη ςηπ ρύμβαρηπ άvεσ απoυοώvςoπ λόγoσ.  

 
14) Δημξρίεσρη Διακήοσνηπ 

Η διακήοσνη θα δημξριεσθεί με τοξμςίδα ςξσ δημάουξσ ςξσλάυιρςξμ δέκα ημέοεπ ποιμ από ςη διεμέογεια 
ςηπ δημξποαρίαπ με ςξιυξκόλληρη αμςιγοάτξσ ασςήπ ρςξμ πίμακα αμακξιμώρεχμ ςξσ δημξςικξύ 
καςαρςήμαςξπ και ρςα δημξςικά καςαρςήμαςα ςχμ Δ.Κ. Αγίξσ Αθαμαρίξσ και Χαλκηδόμαπ.  

 
15) Δπαμάληφη ςηπ δημξποαρίαπ 

Η δημξποαρία επαμαλαμβάμεςαι ξίκξθεμ από ςξμ δήμαουξ εάμ δεμ παοξσριάρθηκε κας' ασςήμ πλειξδόςηπ.  
Η δημξποαρία επαμαλαμβάμεςαι καςόπιμ απξτάρεχπ ςξσ δημξςικξύ ρσμβξσλίξσ όςαμ: 
α) ςξ απξςέλερμα ασςήπ δεμ εγκοιθεί από ςημ ξικξμξμική επιςοξπή ή ςξ δημξςικό ρσμβξύλιξ ή ςημ αομόδια 
Διξικηςική αουή λόγχ αρύμτξοξσ ςξσ επιςεσυθέμςξπ απξςελέρμαςξπ ή ρτάλμαςξπ ρςη διεμέογεια ςηπ 
δημξποαρίαπ 
β) μεςά ςημ καςακύοχρη ςηπ δημξποαρίαπ, ξ ςελεσςαίξπ πλειξδόςηπ και ξ εγγσηςήπ ςξσ αομξύμςαι μα 
σπξγοάφξσμ ςα ποακςικά, ή ςη ρύμβαρη μίρθχρηπ επίρηπ όςαμ μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ρςξμ ςελεσςαίξ 
πλειξδόςη ςηπ εγκοιςικήπ επί ςξσ απξςελέρμαςξπ ςηπ δημξποαρίαπ απξτάρεχπ δεμ ποξρέλθει ασςόπ 
εμποξθέρμχπ για ςημ ρύμςανη και σπξγοατή ςηπ ρύμβαρηπ. 
Σςημ πεοίπςχρη (β) η δημξποαρία, επαμαλαμβάμεςαι ειπ βάοξπ ςξσ ςελεσςαίξσ πλειξδόςη και ςξσ εγγσηςή 
ασςξύ, χπ ελάυιρςξμ δε όοιξ ποξρτξοάπ ξοίζεςαι ςξ επ' ξμόμαςι ςξύςξσ καςακσοχθέμ πξρόμ, δσμάμεμξ μα 
μειχθεί με απόταρηπ ςξσ δημξςικξύ ρσμβξσλίξσ.  
Η επαμαληπςική δημξποαρία γμχρςξπξιείςαι με πεοιληπςική διακήοσνη ςξσ δημάουξσ αματεοξμέμηπ 
ρςξσπ όοξσπ ςηπ ποώςηπ διακήοσνηπ και δημξριεσξμέμηπ, πέμςε (5) ςξσλάυιρςξμ ημέοαπ ποξ ςηπ ημέοαπ 
ςηπ διεμέογειαπ ςηπ δημξποαρίαπ, διενάγεςαι δε ρύμτχμα με ςα όρα αματέοθηκαμ. 
Η επαμάληφη ςηπ δημξποαρίαπ εμεογείςαι με βάρη ςη δξθείρα ςελεσςαία ποξρτξοά καςά ςημ ποξηγξύμεμη 
δημξποαρία. 

 
16) Λξιπέπ διαςάνειπ 

Η παοάβαρη ξπξιξσδήπξςε όοξσ ςηπ παοξύραπ ρσμεπάγεςαι: 
α) ςημ κήοσνη ςξσ πλειξδόςη έκπςχςξσ ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσ, με απόταρη ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ και 
ςη λύρη ςηπ ρυεςικήπ ρύμβαρηπ.  
β) ςημ ρε βάοξπ ςξσ επαμάληφη ςηπ δημξποαρίαπ, ετόρξμ κοίμει ςξύςξ ρκόπιμξ με απόταρή ςξσ, ςξ 
Δημξςικό Σσμβξύλιξ. 
γ) ςημ ανίχρη ςξσ Δήμξσ απξζημίχρηπ για κάθε άλλη ζημιά πξσ ςσυόμ θα σπξρςεί από ςημ παοαπάμχ, 
λόγχ σπαιςιόςηςαπ ςξσ πλειξδόςη, λύρη ρύμβαρηπ, ετόρξμ κοίμει ςξύςξ ρκόπιμξ με απόταρή ςξσ, ςξ 
Δημξςικό Σσμβξύλιξ. 
Τα ένξδα ςηπ δημξποαρίαπ, ςηπ ρύμβαρηπ και ςξσ μιρθχςηοίξσ ρσμβξλαίξσ, και ςα ςέλη υαοςξρήμξσ, 
βαούμξσμ ςξμ ςελεσςαίξ πλειξδόςη. Σε πεοίπςχρη άομηρήπ ςξσ ειρποάςςξμςαι ρύμτχμα με ςα ξοιζόμεμα 
για ςημ είρποανη ςχμ δημξρίχμ ερόδχμ. 
Πεοίληφη ςχμ όοχμ μα αμαοςηθεί ρςξμ πίμακα αμακξιμώρεχμ ςξσ δήμξσ δέκα (10) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ 
ποιμ ςη διεναγχγή ςηπ δημξποαρίαπ, μα αμαοςηθεί ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ δήμξσ.  

                                                                                          

                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
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