
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ     Πολύγυρος, 07-03-2019 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ                 

           

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
                      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΡΙΑΝΗ  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση 

δημοτικών ακινήτων που περιγράφονται παρακάτω: 

1) Για το διαμέρισμα (κατοικία), αυτοτελές και διηρημένο, στον τέταρτο όροφο οικοδομής 

επί της οδού Θεαγένους Χαρίση 111, εμβαδού 125,12 τ.μ. μικτό και 105,80 τ.μ. καθαρό, 

αποτελούμενο από τρία δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χωλ, λουτροαποχωρητήριο και 

αποχωρητήριο, μαζί με μια αποθήκη στο υπόγειο της οικοδομής εμβαδού 30 τ.μ.,  

2) Για το διαμέρισμα (κατοικία), αυτοτελές και διηρημένο, στον τέταρτο όροφο οικοδομής 

επί της οδού Θεαγένους Χαρίση 111, εμβαδού 59,11 τ.μ. μικτό και 49,98 τ.μ. καθαρό, 

αποτελούμενο από δωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χωλ και λουτροαποχωρητήριο, μαζί με το 

αναλογούν σε αυτό ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου επί όλου του οικοπέδου 3,78/100 

3) Για το δώμα, στον πέμπτο όροφο οικοδομής επί της οδού Θεαγένους Χαρίση 111, εμβαδού 

14,19 τ.μ. μικτό και 12 τ.μ. καθαρό, αποτελούμενο από ενιαίο χώρο και αποχωρητήριο, μαζί 

με το αναλογούν σε αυτό ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου επί όλου του οικοπέδου 0,14/100 

             Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις είκοσι μία (21) Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη  του έτους 

2019, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου 

του Δήμου Πολυγύρου και ώρα 10:00 έως και 11:00. 
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 

πεντακοσίων ευρώ ( 500,00 €), τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €) και εκατόν είκοσι ευρώ 

(120,00 €) αντίστοιχα, για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους. 

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση 

συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00 €), τετρακοσίων είκοσι 

ευρώ (420,00€) και εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ (144,00 €) αντίστοιχα. 

 Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται  

από το γραφείο περιουσίας του Δήμου Πολυγύρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

                                                

                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

Δήμος Πολυγύρου 
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