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Περίληψη Διακήρυξησ 
 

 
Ανακοινϊνουμε ότι ο Περιφερειακόσ φνδεςμοσ Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων 

(Φο.Δ..Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ κα διενεργιςει  Επαναλθπτικι Δθμόςια Μειοδοτικι Προφορικι 
Δθμοπραςία για τθν «Μίςθωςη Εδαφικϊν εκτάςεων (αγροτεμάχια)». 

Οι προσ μίςκωςθ εδαφικζσ εκτάςεισ είναι ςυνολικισ επιφάνειασ 73.556,99 τετραγωνικϊν 
μζτρων, βρίςκονται ςτθν περιοχι Σ.Κ. Σαγαράδων, αποτελοφν μζροσ του πρϊθν ΧΣΑ Σαγαράδων 
και χρθςιμοποιοφνται για τισ ανάγκεσ μεταφροντίδασ του εν λόγω χϊρου.  
Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθν επαναλθπτικι  δθμοπραςία κα παραδϊςουν ςτον Περιφερειακό 
φνδεςμο Φο.Δ..Α. Κεντρικισ Μακεδονίασ, κατά τθν πρϊτθ φάςθ (Εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ - 
αξιολόγηςη προςφερόμενων ακινήτων), προςφορζσ ενδιαφζροντοσ προσ ζλεγχο από τθν επιτροπι 
εκτίμθςθσ καταλλθλότθτασ ακινιτων, όπωσ περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτθ διακιρυξθ, εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν από τθν θμζρα που κα γίνει θ δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ. 
Ημερομηνία τελευταίασ δημοςίευςησ τησ περίληψησ διακήρυξησ: Παραςκευι 24 επτεμβρίου 2021.  

Όςων τα ακίνθτα κρικοφν κατάλλθλα από τθν επιτροπι ελζγχου καταλλθλόλθτασ ακινιτων 
καλοφνται να λάβουν μζροσ ςτθν επαναλθπτικι δθμοπραςία ςε θμζρα και ϊρα που κα κακοριςτεί από 
τον Πρόεδρο του Δ.. του Περιφερειακοφ υνδζςμου, με αποςτολι προςκλιςεων και οφείλουν να 
προςκομίςουν ωσ εγγφθςθ Γραμμάτιο φςταςθσ Παρακατακικθσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και 
Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) επί του 
ανωτάτου ορίου πρϊτθσ προςφοράσ του ετιςιου μιςκϊματοσ όπωσ αυτό οριςκεί από τθν επιτροπι 
ελζγχου καταλλθλόλθτασ ακινιτων. 

 Η πλιρθσ διακιρυξθ διατίκεται ςτα γραφεία του Περιφερειακοφ υνδζςμου Φορζων 
Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ..Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και από 
ϊρα 8.00 ζωσ 14.30, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Περιφερειακοφ υνδζςμου Φο.Δ..Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ. Πλθροφορίεσ δίνονται ςτο τθλ. 2311236100 και ςτο e-mail: promithies@fodsakm.gr. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ  

(Φο.Δ..Α.)ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
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