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Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ 

Διακηπύζζει όηι : 

Εθηίζεληαη ζε πιεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζωζε ηνπ αξηζκ. 1530α δεκνηηθνύ 
αθίλεηνπ έθηαζεο 2.800 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κνηλόηεηα Αγρηάινπ. 

Τν δεκνηηθό αθίλεην ζύκθωλα  κε ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ Δήκνπ  βξίζθεηαη εληόο δωλώλ 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γ.Π.Σ ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Αγ.Αζαλαζίνπ  θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ  Ζώλε 
Επηρεηξεκαηηθώλ Δξαζηεξηνηήηωλ 3 (ΖΕΔ3) γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη νη ρξήζεηο ηεο “Με νρινύζεο 
βηνκεραλίαο-βηνηερλίαο” πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Π.Δ ηεο 23-2/6-3-87(ΦΕΚ-166Δ) “Καηεγνξίεο 
θαη πεξηερόκελν ρξήζεωλ γεο” θαη ζπλεπώο ξ ρκξπόπ ςηπ εκμίρθωρη ςξσ παοαπάμω ακιμήςξσ θα είμαι 
ρσμβαςόπ βάρει ςωμ όρωμ ποξβλέπξμςαι από ςημ αμωςέοω υοήρη..  

Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 Ν.3463/06, όπωο αληηθαηαζηάζεθε από 

ηελ παξ.1 ηνπ αξζ.196 ηνπ Ν.4555/18 θαη ηνπ Π.Δ 270/81. 

Η διάπκεια εκμίζθωζηρ οπίζεηαι ζε ηέζζεπα (4) έηη, από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

Ωο πξώηε πξνζθνξά ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα απνηειεί θαη ηελ ηηκή εθθίλεζεο ηεο    δεκνπξαζίαο 

νξίδεηαη ην  ποζό 2.250,00 εςπώ ανά έηορ .  

     
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα, ζηελ έδξα ηνπ Δήκνπ , ζηα Κνπθάιηα,  

ηην  10η  Μαπηίος ηος έηοςρ 2023, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα από 13:00 μ. μέσπι 14:00 μ.  

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο 
δεκνπξαζίαο, εγγςηηική επιζηολή ηος Σαμείος Παπακαηαθηκών και Δανείων ή εγγςηηική επιζηολή 
αναγνωπιζμένηρ Σπάπεζαρ, ποζού ίζο ππορ ηο 10% ηος οπιζόμενος ζηη διακήπςξη ελάσιζηος 
οπίος ππώηηρ πποζθοπάρ, ήηοι ποζού 225,00 εςπώ πνπ ζα  αληηθαηαζηαζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο κε άιιε, πνζνύ ίζνπ κε ην αλωηέξω πνζνζηό επί ηνπ κηζζώκαηνο πνπ επηηεύρζεθε. 

 Επίρηπ σπξυοεξύςαι μα παοξσριάρει ανιόυοεξ εγγσηςή και μα καςαθέρει και ςα λξιπά δικαιξλξγηςικά 
όπωπ ασςά καθξοίρςηκαμ ρςημ αο.4/2023 Α.Ο.Ε. 

Οη όξνη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο βξίζθνληαη ζην ηκήκα Τακείνπ, Εζόδωλ θαη Πεξηνπζίαο ηνπ Δήκνπ ζηα 
Κνπθάιηα θαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεωλ ηωλ δεκνηηθώλ ελνηήηωλ ηνπ Δήκνπ καο, ηωλ νπνίωλ νη 
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ δήκνπ www.dimos-chalkidonos.gr 
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Σαυ. Δ/μρη 

 

: Εθμ. Αμςίρςαρηπ 36 

Σαυ. Κώδικαπ : 571 00 Κξστάλια 

Πληοξτξοίεπ : Αλενάμδοα Θεξτίλξσ   
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Fax : 2391330175 
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