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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ :
Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση του

δηµοτικής έκτασης
ραδιοκεραίας.

500,00

τµ.

τκ.Λιθοτόπου

για

εγκατάσταση

Η εκµίσθωση θα γίνει µε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηράκλειας, ενώπιον της αρµόδιας ∆ηµοτικής Επιτροπής,
την 3 η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και µε ώρα λήξης 10.15 π.µ..
µε τους παρακάτω όρους:

Η προς εκµίσθωση δηµοτική έκταση 500,00τ.µ. θα εκµισθωθεί για χρονικό
διάστηµα εννέα (9) χρόνων.
• Καθορίζει το τίµηµα για την εκκίνηση της πλειοδοτικής δηµοπρασίας στο
ύψος των 70,00 € ετησίως.
• Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή
α) εγγυητική ποσού 07,00€ η οποία αντικαθίσταται µετά την υπογραφή της
σύµβασης από τον τελευταίο πλειοδότη µε άλλη, ποσού ίσο µε το µίσθωµα που
προέκυψε ενός έτους, β) βεβαίωση µη οφειλής του ∆ήµου Ηράκλειας, γ)
φορολογική ενηµερότητα για χρέη προς το ∆ηµόσιο και τον ∆ήµο και δ) τελευταία
βεβαίωση ασφαλιστικής-ταµειακής ενηµερότητας.
• Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην
επιτροπή διαγωνισµού και να παρουσιάσει το νόµιµο πληρεξούσιο.
• Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή
µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον
τελευταίο πλειοδότη.
• Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι συνυπεύθυνος
µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
• Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση από τη µη
έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
• Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε (10) δέκα µέρες από την
κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της εγκριτικής από Αποκεντρωµένη
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∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για την έγκριση των πρακτικών της
δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή για τη σύνταξη και υπογραφή
του συµφωνητικού, διαφορετικά η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς
δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του
εγγυητού του που θα ευθύνονται για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος
της δηµοπρασίας από την προηγούµενη δηµοπρασία.
Το ετήσιο τίµηµα θα προκαταβάλλεται εντός του πρώτου µήνα από της
υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού στην ταµειακή υπηρεσία του
∆ήµου µε χρηµατικό κατάλογο.
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του εκµισθωτή για την γενική κατάσταση του
ακινήτου.
Τα έξοδα δηµοσίευσης και όλα τα σχετικά βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Υπογραφή του συµφωνητικού εκµίσθωσης µετά την έγκριση των πρακτικών.
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