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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι η φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία
για την εκμίσθωση τριών (3) καταστημάτων που βρίσκονται στην Νέα Λαχαναγορά Ηρακλείου
στην θέση «Μαύρος Σπήλιος» θα πραγματοποιηθεί στις 20 - 3 -2013

ημέρα

Τετάρτη

και ώρα από 11:00 έως 12:00 μεσημβρινή στο Γραφείο του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας
(Ανδρόγεω 2 – 4ος Όροφος) του Δήμου Ηρακλείου.
Τα καταστήματα αυτά είναι τα εξής :
Τα με αρίθμ. Δ-3, Θ-2, καταστήματα είναι ισόγεια συνολικού εμβαδού 70τ.μ. και το Θ-10
διαθέτει και υπόγειο 70τ.μ.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος, θα είναι 350 € για τα
καταστήματα Δ-3 , Θ-2 και 390,00 για το κατάστημα Θ-10.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) 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 προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής στο σύλλογο Εμπόρων Οπωρ/κών Ηρακλείου.
3.Να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσου με το ένα
δέκατο του δωδεκαπλάσιου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι: τετρακόσια είκοσι (420,00
€) Ευρώ για τα καταστήματα Δ-3 , Θ-2 και τετρακόσια εξήντα οκτώ (468) ευρώ για το Θ-10
κατάστημα.
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
17/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΒΕΙΕΩ0Ο-ΦΕ4).
6. Να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Για τους όρους της δημοπρασίας και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ηρακλείου, Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας τηλ. 2813 409165,
2813 409257.
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