
       

 

 

ΘΕΜΑ : Αποστολή περίληψης διακήρυξης δηµοπρασίας.  

 

Σας στέλνουµε ανακοίνωση και παρακαλούµε να τη δηµοσιεύσετε στο προσεχές φύλλο της 

εφηµερίδας σας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι η φανερή, προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία 

για την εκµίσθωση αγροτικών ακινήτων που βρίσκονται στην κτηµατική περιφέρεια του Ινίου - 

Μαχαιρά θα πραγµατοποιηθεί στις 20-6-2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα από 12:00  έως 13:00 στην 

αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου του ∆ήµου Ηρακλείου. 

Ειδικότερα, πρόκειται για την εκµίσθωση πέντε αγροτικών ακινήτων του ∆ήµου 

Ηρακλείου συνολικής έκτασης περίπου 21.772 τ.µ., τα οποία περιλαµβάνουν συνολικά 293 

ελαιόδεντρα. 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ετησίου µισθώµατος έχει οριστεί το ποσό των 

δέκα (10) ευρώ ανά ελαιόδεντρο καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. 

  Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι τέσσερα (4) µισθωτικά έτη και θα αρχίζει από την 

υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου. 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία, πρέπει : 

1. Να προσκοµίσει δηµοτική, φορολογική ενηµερότητα. 

2.Να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ποσού ίσου µε το ένα 

δέκατο του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι: διακόσια ενενήντα τρία (293) ευρώ. 

3.Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να καταθέσει στο ∆ήµο 

Ηρακλείου: α) δηµοτική ενηµερότητα, β) φορολογική ενηµερότητα. 

4.Να πληροί τους όρους που ορίζει η διακήρυξη της δηµοπρασίας που έχει ψηφιστεί µε την 

308/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α.∆.Α.: Β49ΣΩ0Ο-ΑΛΧ). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 
Ταχ. ∆/νση: ΑΝ∆ΡΟΓΕΩ 2 
Προϊστάµενος: Γεώργιος Τσαγκαράκης  
Πληροφορίες: Κατερίνα Χασουράκη 
Τηλ.: 2810399257 
Fax:  2810229207 
 

Ηράκλειο, 30-5-2012 
Aρ. Πρωτ.: 85042 

 
 
 

ΠΡΟΣ : Την  εφηµερίδα  
              ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 

        Φαξ: 2810398015  
 
KOINΟΠ. :  ∆/νση Οικονοµικών    
Υπηρεσιών 



       

 

5. Να προσκοµίσει Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και ότι γνωρίζει τη θέση και την 

κατάσταση των ακινήτων. 

Για τους όρους της δηµοπρασίας και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο Ηρακλείου, Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας τηλ. 2810 399165. 

 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


