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Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟ 

 

Διακηούρρει όςι : 

Εκςίθεςαι ρε πλειξδξςική ταμεοή και ποξτξοική εκ μέξσ δημξποαρία καςόπιμ ςοξπξπξίηρηπ ςωμ 

όοωμ για  ςημ εκμίρθωρη ςξσ ςμήμαςξπ 9 (έκςαρηπ 6.841 ς.μ.) ςξσ αοιθμ. 1797 δημξςικξύ ακιμήςξσ 

ρςημ Κξιμόςηςα Αγυιάλξσ ςξσ Δήμξσ μαπ, πξσ βοίρκεςαι πληρίξμ ςηπ Εθμικήπ Οδξύ Θερραλξμίκηπ - 

Έδερραπ, ρύμτωμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 192 Ν. 3463/06 όπωπ αμςικαςαρςάθηκε από ςημ παο.1 

ςξσ αοθ.196 ςξσ Ν.4555/18 και ςξσ Π.Δ.270/1981 και καςόπιμ ςωμ σπ.αοιθ. 82/2022 Α.Δ.Σ και 

σπ.αοιθ.224/2022 Α.Ο.Ε.. 

     Η διάοκεια εκμίρθωρηπ ξοίζεςαι ρε ςέρρεοα (4) έςη, από ςημ σπξγοατή ςηπ ρύμβαρηπ 

Ωπ ποώςη ποξρτξοά ςξσ εςήριξσ μιρθώμαςξπ πξσ θα απξςελεί και ςημ ςιμή εκκίμηρηπ ςηπ    

δημξποαρίαπ ξοίζεςαι ςξ πξρό ςωμ 3.500,00 εσοώ αμά έςξπ.  

     
Η  εκ μέξσ δημξποαρία καςόπιμ ςοξπξπξίηρηπ ςωμ όοωμ, για ςημ εκμίρθωρη ςξσ αμωςέοω ακιμήςξσ 

θα διεναυθεί ρςξ δημξςικό καςάρςημα, ρςημ έδοα ςξσ Δήμξσ, ρςα Κξστάλια,  

Σημ 28η Νξεμβοίξσ 2022, ημέοα Δεσςέοα  - από ώοα 13.00 μ.  μέυοι 14.00 μ. 

εμώπιξμ ςηπ επιςοξπήπ πξσ ξοίρςηκε με ςημ 132/2021 Α.Δ.Σ. όπωπ παοακάςω: 
 
     Για μα γίμει κάπξιξπ δεκςόπ ρςημ 1η Επαμαληπςική δημξποαρία ποέπει μα καςαθέρει ρςημ επιςοξπή 
διεμέογειαπ ςηπ δημξποαρίαπ, εγγσηςική επιρςξλή ςξσ Ταμείξσ Παοακαςαθηκώμ και Δαμείωμ ή εγγσηςική 
επιρςξλή αμαγμωοιρμέμηπ Τοάπεζαπ, πξρξύ ίρξ ποξπ ςξ 10% ςξσ ξοιζόμεμξσ ρςη διακήοσνη ελάυιρςξσ 
ξοίξσ ποώςηπ ποξρτξοάπ, ήςξι πξρξύ 350,00 εσοώ, πξσ θα  αμςικαςαρςαθεί μεςά ςημ σπξγοατή ςηπ 
ρύμβαρηπ με άλλη, πξρξύ ίρξσ με ςξ αμωςέοω πξρξρςό επί ςξσ μιρθώμαςξπ πξσ επιςεύυθηκε. 

 Επίρηπ σπξυοεξύςαι μα παοξσριάρει ανιόυοεξ εγγσηςή και μα καςαθέρει και ςα λξιπά δικαιξλξγηςικά 
όπωπ ασςά καθξοίρςηκαμ ρςημ αο.224/2022 ΑΟΕ 

Οι όοξι ςηπ ρυεςικήπ διακήοσνηπ βοίρκξμςαι ρςξ ςμήμα Ταμείξσ, Ερόδωμ και Πεοιξσρίαπ ςξσ Δήμξσ ρςα 
Κξστάλια και ρςξσπ πίμακεπ αμακξιμώρεωμ ςωμ δημξςικώμ εμξςήςωμ ςξσ Δήμξσ μαπ, ςωμ ξπξίωμ ξι 
εμδιατεοόμεμξι μπξοξύμ μα λάβξσμ γμώρη καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και ώοεπ, καθώπ και ρςημ 
ιρςξρελίδα ςξσ δήμξσ www.dimos-chalkidonos.gr 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ           

 

ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ 

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

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 36 
57100-ΚΟΥΦΑΛΙΑ 
Αλεξάνδπα Θεοφίλος 
23913-3014                       
23913-30175 
a.theofilou@n3.syz6efxis.gov.gr 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                       
                                            

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ                                ΚΟΤΦΑΛΙΑ, 14 / 11 / 2022 
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