INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.03.15 14:57:38
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Α0ΖΩΗ2-ΕΗΝ

ΚΟΥΦΑΛΙΑ, 15 Μαρτίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

- 4060 -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εκ νέου ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (κατόπιν τροποίησης των αρχικών όρων)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ δημοτικού ακινήτου - γηπεδικής έκτασης (αγροτεμάχιο), έκτασης εμβαδού
Ε=30.013,54 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του με αρ.6957 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κουφαλίων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Διακηρύσσει ότι :
Εκτίθεται σε εκ νέου πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκποίηση του δημοτικού

ακινήτου - γηπεδικής έκτασης (αγροτεμάχιο) όπως αυτό εμφανίζεται και περιγράφεται με τα στοιχεία
“ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΑ” στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, έκτασης εμβαδού Ε=30.013,54 τ.μ. που
αποτελεί τμήμα του με αρ.6957 αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής του 1973 του
αγροκτήματος Κουφαλίων, με φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία,σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ.270/1981ου Π.Δ 270/81.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €).
νέα προσφορά θα πρέπει να υπερβαίνει την προηγούμενη κατ’ ελάχιστον το ποσό των 500,00 ευρώ.

Κάθε

Η δημοπρασία για την εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην έδρα
του Δήμου, στα Κουφάλια, (1ος όροφος - Τμήμα Ταμείου, Εσόδων & Περιουσίας)

την 28η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη - από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.ενώπιον της επιτροπής που ορίστηκε με την 290/2018 Α.Δ.Σ. όπως παρακάτω:
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της
δημοπρασίας, εγγυητική επιστολή (για συμμετοχή σε δημοπρασία εκποίησης) του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο προς το 10% του οριζόμενου στη
διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσού 15.000,00 ευρώ.
Επίσης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει και τα λοιπά δικαιολογητικά όπως
αυτά καθορίστηκαν στην αρ.35/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 6ΟΦΛΩΗ2-Ε2Ρ)
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
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