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Περιληπτική διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στη Δημοτική
Κοινότητα Κυμίνων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει , φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των
δημοτικών αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Κυμίνων του Δήμου Δέλτα.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 5η Μαρτίου του έτους 2015 , ημέρα Πέμπτη στο
Δημοτικό Διαμέρισμα Σίνδου (Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου) και από ώρα 10:00π.μ. εως 11:00π.μ.
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου, του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81 με τους
παρακάτω όρους:
 Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος για τα αναφερόμενα αγροτεμάχια ορίζεται
το ποσό των 80,00 ευρώ (ανά στρέμμα) ετησίως.
 Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια, αρχομένης από την υπογραφή
του μισθωτηρίου συμφωνητικού.
 Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι Δημότες Κάτοικοι του Δήμου Δέλτα σύμφωνα με την παρ.2
του άρθρου 195του Ν.3463/2006, οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει όλες τις οφειλές τους απέναντι στο Δήμο .
 Απαραίτητη προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού είναι να έχει κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο
ΟΣΔΕ της προηγούμενηs καλλιεργητικής περιόδου.

 Μαζί με τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση
συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο ίσο προς το ένα δέκατο (1/10), σε ποσοστό (10%) επί
του ορίου της πρώτης προσφοράς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του Δήμου.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες
(Δευτέρα- Παρασκευή) και ώρες 8.00 π.μ.εως 12.00 μ.μ., από το γραφείο εσόδων του Δήμου Δέλτα
(Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος, κα. Γιάτσογλου Λεμονιά Τηλέφωνο 2310586830 εσ.236).
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