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                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
              2ης Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου
       Για την στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής και των υφισταμένων      
                     Υπηρεσιών έδρας (Α.Τ. – Τ.Α. – Τ.Τ. – Τ.Τ.Α. Πολυγύρου)  
 
    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
                                       ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Διακηρύτει ότι:

       Την  16ην  Απριλίου   2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12η μεσημβρινή έως την  13ην μ.μ.,
θα διεξαχθεί στον Πολύγυρο και στα γραφεία της Κητματικής Υπηρεσίας Νομού Χαλκιδικής,
μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση « ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ (Α.Τ. – Τ.Α. – Τ.Τ. – Τ.Τ.Α.
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ)»
       Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην   Δ.Κ.  Πολυγύρου του Δήμου
Πολυγύρου Χαλκιδικής, να διαθέτει συνολικής συνολικής ωφέλιμης επιφανείας εννιακοσίων
είκοσι   τετραγωνικών  μέτρων  (920,00τ.μ.)  ήτοι  επτακοσίων  είκοσι  τετραγωνικών
μέτρων  (720,00τ.τ.)  για  γραφειακούς  χώρους  και  κρατητήρια  (σύμφωνα  και  με  το
8038/23/22/7-10-2005  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης) και διακοσίων τετραγωνικών μέτρων (200,00τ.μ) για αποθηκευτικούς
χώρους οι οποίοι δύναται να είναι και υπόγειοι,  και  με τη προσαύξηση του 1,25 για
τοίχους,  κυκλοφορία  και  βοηθητικούς  χώρους η  συνολική  επιφάνεια  εκτιμάται  στα
χίλια εκατόν πενήντα  τετραγωνικά μέτρα (1.150,00 τ.μ.)  Επίσης γίνεται μνεία για την
ύπαρξη στεγασμένων ή μη χώρων στάθμευσης τριάντα (30) τουλάχιστον αυτοκινήτων,
εφ΄ όσον αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με το από αριθ.8039/46127/29/05-2013 έγγραφο
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το οποίο
διαβιβάστηκε το κτιριολογικό πρόγραμμα της Αστυνομικής Δ/νσης Χαλκιδικής και των
υφισταμένων  Υπηρεσιών  έδρας  της.Επίσης  να  πληροί   όλες  τις  προϋποθέσεις
καταλληλότητας  από  άποψη  φωτισμού,  αερισμού,  μέσων  σκίασης,  θέρμανσης,  ψύξης  /
κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
      Ως ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσόν των  τεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων είκοσι δύο ΕΥΡΩ και είκοσι έξη λεπτών (4.422,26 ΕΥΡΩ).
      Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ν΄απευθύνεστε στην Κτηματική Υπηρεσία
Νομού Χαλκιδικής, Κωνσταντινουπόλεως 5  -  1ος όροφος (τηλ. 23710 22490).

                                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                   ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

              ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΗΝΑΣ 


