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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΄ΗΛΙΔΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 4449

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(Εκμίσθωση ακινήτου)
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην
θέση «Μάντρα» της τοπικής κοινότητας Αυγής της Δ.Ε Πηνείας έκτασης (16) στρεμμάτων
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί με σκοπό να καλλιεργηθεί σύμφωνα με την 466/2018 Α.Δ.Σ με
ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) το ποσό των 40,00 € το έτος. Η χρονική
διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 12/03/2019 και ώρα 11:00
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες κάτοικοι του Δήμου μας, που είναι ιδιοκτήτες
καλλιεργήσιμης έκτασης μέχρι 20 στρεμμάτων και είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία: πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας
της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να
λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,
ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για
εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου
ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζόμενου για όλη τη διάρκεια μίσθωσης, ήτοι ευρώ 256,00€ που
θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω
ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στην
δημοπρασία του αγροτεμαχίου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν τακτοποιήσει τις πάσης
φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις προς το Δήμο Ήλιδας να μην έχουν εμπλακεί σε διενέξεις και
προστριβές οικονομικής φύσεως με την τοπική κοινότητα Αυγής και δικαστικούς αγώνες επί
ποινή αποκλεισμού συμμετοχής τους στην δημοπρασία, και οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν
φορολογική δήλωση εφόσον ο νόμος τον υποχρεώνει.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης, δίνονται στα
τηλέφωνα:2622360516 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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