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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΕΚΜΙΘΩΗ 

ςξσ γεωογικξύ ρυξλικξύ κλήοξσ ςξσ Δημξςικξύ υξλείξσ και Νηπιαγωγείξσ 

Ακοξπξςάμξσ 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟ 

                                                    Διακηούρρει όςι : 

   Εκςίθεμςαι ρε πλειξδξςική ταμεοή και ποξτξοική δημξποαρία η εκμίρθωρη  ςωμ κάςωθι  
αγοξςεμαυίωμ ςξσ ξικιρμξύ Ακοξπξςάμξσ ςηπ Κξιμόςηςαπ Ποξυώμαςξπ ςηπ Δ.Ε. Κξσταλίωμ ςξσ 
Δήμξσ Χαλκηδόμξπ: 

1. Σξ αο.299/Δ31 έκςαρηπ 4.145 ς.μ. , γεωογικόπ κλήοξπ  Δημξςικξύ υξλείξσ και 
Νηπιαγωγείξσ Ακοξπξςάμξσ. 

2. Σξ αο.300/Δ31 έκςαρηπ 39.855 ς.μ. , γεωογικόπ κλήοξπ  Δημξςικξύ υξλείξσ και 
Νηπιαγωγείξσ Ακοξπξςάμξσ. 

ρύμτωμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο.3, ςξσ άοθοξσ 195 ςξσ Ν. 3463/06 και ςξσ Π.Δ 270/81. 

Επειδή ξ κλήοξπ πεοιέυει -2- αγοξςεμάυια ςα ξπξία είμαι όμξοα και μπξοξύμ μα καλλιεογηθξύμ 
ραμ εμιαίξ αγοξςεμάυιξ για ξικξμξμικό ότελξπ και ςξσ Δήμξσ ςα αμωςέοω θα εκμιρθωθξύμ εμιαία 
και όυι υωοιρςά και θα διεναυθεί  μία (1) δημξποαρία για ςξ ρύμξλξ ςωμ ρςοεμμάςωμ ςωμ δύξ 
αγοξςεμαυίωμ . 

Ωπ ποώςη ποξρτξοά ςξσ εςήριξσ μιρθώμαςξπ πξσ θα απξςελεί και ςημ ςιμή εκκίμηρηπ ςηπ 
δημξποαρίαπ ξοίζεςαι ςξ πξρό ςωμ 30,00 εσοώ αμά ρςοέμμα ήςξι πξρξύ 1.320,00 εσοώ εςηρίωπ. 

Η διάοκεια εκμίρθωρηπ ξοίζεςαι ρε ςέρρεοα (4) έςη.  

Η δημξποαρία θα διεμεογηθεί ρςξ δημξςικό καςάρςημα, ρςημ έδοα ςξσ Δήμξσ, ρςα Κξστάλια, ςημ 
12/10/2022, ημέοα Τεςάοςη και από ώοα 09.00 π.μ μέυοι 09:30 π.μ εμώπιξμ ςηπ Επιςοξπήπ 
Διαγωμιρμξύ . 

     Για μα γίμει κάπξιξπ δεκςόπ ρςη δημξποαρία ποέπει μα ποξρκξμίρει Εγγσηςική Επιρςξλή 
αμαγμωοιρμέμηπ ςοάπεζαπ, ή γοαμμάςιξ ρύρςαρηπ παοακαςαθήκηπ ςξσ Ταμείξσ Παοακαςαθηκώμ και 
Δαμείωμ ρε πξρξρςό δέκα ςξιπ εκαςό (10%) ςξσ ξοίξσ ςηπ ποώςηπ ποξρτξοάπ ςηπ διακήοσνηπ επί ςωμ 
εςώμ εκμίρθωρηπ ήςξι ανίαπ πεμςακόρια είκξρι ξκςώ (528,00) εσοώ.  

Επίρηπ σπξυοεξύςαι μα παοξσριάρει ανιόυοεξ εγγσηςή . 

  Οι όοξι ςηπ ρυεςικήπ διακήοσνηπ θα αμαοςηθξύμ ρςη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ρςξσπ πίμακεπ 
αμακξιμώρεωμ ςωμ δημξςικώμ καςαρςημάςωμ ρςιπ έδοεπ ςωμ Δημξςικώμ Εμξςήςωμ καθώπ επίρηπ θα 
βοίρκξμςαι ρςξ ςμήμα Ταμείξσ, Ερόδωμ και Πεοιξσρίαπ ςξσ Δήμξσ ρςα Κξστάλια και ρςημ ιρςξρέλιδα 
ςξσ Δήμξσ.  

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟ  

                                                                                   

     ΣΑΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ 

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

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