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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ηράκλειο, 5-11-2012
Aρ. Πρωτ.:

Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2
Προϊστάμενος: Γεώργιος Τσαγκαράκης
Πληροφορίες: Κατερίνα Χασουράκη
Τηλ.: 2813 409470
Fax: 2810 229207

ΠΡΟΣ : Την εφημερίδα
ΠΑΤΡΙΔΑ
Φαξ: 2810-258161
KOINΟΠ. : Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας.
Σας στέλνουμε ανακοίνωση και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε στο προσεχές φύλλο της
εφημερίδας σας.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι η φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία
για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή Μέσα Καρτερού (Μετόχι
Γρυλλιωνάκη) θα πραγματοποιηθεί στις 16-11-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 12:00
έως 12:30 μεσημβρινή στην αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου του Δήμου Ηρακλείου.
Ειδικότερα, πρόκειται για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου του Δήμου Ηρακλείου
συνολικής έκτασης εβδομήντα τεσσάρων (74) στρεμμάτων, το οποίο περιλαμβάνει 1.300
ελαιόδεντρα.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ετησίου μισθώματος έχει οριστεί το ποσό των
τριών (3) 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 βεβαίωση εντοπιότητας από την Υπηρεσία του Δημοτολογίου ή
προκειμένου περί νομικού προσώπου αντίγραφο καταστατικού από όπου να προκύπτει η έδρα.
2. Να προσκομίσει δημοτική και φορολογική ενημερότητα.
3. Να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσου με το ένα
δέκατο του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι: τριακόσια ενενήντα (390) ευρώ.

4.Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να καταθέσει στο Δήμο
Ηρακλείου: α) δημοτική ενημερότητα, β) φορολογική ενημερότητα.
5.Να πληροί τους όρους που ορίζει η διακήρυξη της δημοπρασίας που έχει ψηφιστεί με την
760/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: Β425Ω0Ο-19Λ).
6. Να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση 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 Δήμο Ηρακλείου, Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας τηλ. 2813 409470.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

