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Περίληψη διακήρυξης καλλιεργήσιμης γης Τοπικής Κοινότητας Ανατολής
Ο Δήμαρχος Αγιάς
διακηρύσσει φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην
Τοπική Κοινότητα Ανατολής του Δήμου Αγιάς.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 3/3/2015, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για
συμμετοχή στη δημοπρασία) στην Χρυσαλίδα στην Αγιά και μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτή όλοι οι
δημότες κάτοικοι του Δήμου Αγιάς.
Η τιμή πρώτης προσφοράς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έχουν ως εξής:
- Αίτηση με τα στοιχεία του συμμετέχοντος (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, Τηλέφωνο)
- Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή
ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης
σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για
λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που
αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου
πρώτης προσφοράς της διακήρυξης και συγκεκριμένα ποσού:
Καλλιεργήσιμη γη Τοπικής Κοινότητας Ανατολής
Τιμή πρώτης
Τιμή συνολικής
Α/Α
Θέση
Στρέμματα προσφοράς
Ποσό εγγυητικής επιστολής
Προσφοράς/έτος
ανά στρέμμα
1.
Κλήμα Μετόχι
71,7
10€
717€
71,70€
2. Μαρκτσά Μελισσομάνδρι
40,6
10€
406€
40,60€
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη με ποσό ίσο προς
το ανωτέρω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης.
Επιπλέον:
- Βεβαίωση δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας
- Ασφαλιστική Ενημερότητα
- Φορολογική Ενημερότητα
- Δημοτική ενημερότητα
- Υ/Δ ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους της δημοπρασίας.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αγιάς, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, από την υπάλληλο Αγλαΐα Σοφλιού στη Διεύθυνση: Αγιά - email: asofliou@yahoo.gr Τηλέφωνο: 2494022811 - τηλεομοιοτυπία: 2494022811. Ολόκληρη η διακήρυξη έχει δημοσιευθεί και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς.
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

