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ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ ΗΣ ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Καρδίτσας διακηρύττει ότι :
στις είκοσι δύο (22) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα
Πέµπτη στο δηµοτικό κατάστηµα της ∆.Κ. Καρδίτσας, θα γίνει ενώπιον της
αρµόδιας Επιτροπής Εκµίσθωσης Ακινήτων, επαναληπτική φανερή, προφορική
& πλειοδοτική δηµοπρασία, για την εκµίσθωση ενός (1) αγροτεµαχίου, για
τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Ειδικότερα, από τις 09:30 έως 10:00 π.µ., θα διεξαχθεί δηµοπρασία για το
αγροτεµάχιο της ΤΚ Γεωργικού, της ∆Ε Μητρόπολης.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Γεωργικό

ΘΕΣΗ

ΑΝ/ΣΜΟΣ
ΑΡ. ΤΕΜ.

ΕΚΤΑΣΗ
στρ.

Κατώτατο
όριο πρώτης
προσφοράς
µισθώµατος
ανά στρέµµα

Καπριάνι

72/ ΄90

9,00

15,00

Ποσό
εγγυητικής
επιστολής

13,50

Το κατώτατο όριο µισθώµατος ανά στρέµµα για το προς εκµίσθωση αγροτεµάχιο,
φαίνεται στην στήλη (5) του ανωτέρω πίνακα.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία, σύµφωνα µε τους όρους που
καθορίστηκαν µε την 320 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Καρδίτσας, πρέπει να προσκοµίσει: α) βεβαίωση µη οφειλής από το δήµο
Καρδίτσας β) ως εγγύηση συµµετοχής, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του
Τ.Π.& ∆. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, αντίστοιχου ποσού ίσο
µε το 10% του κατώτατου ετησίου µισθώµατος, όπως φαίνεται στην στήλη (6) του
ανωτέρω πίνακα. Επιπλέον, να προσκοµίσει γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται
τους όρους της εκµίσθωσης, δ) πιστοποιητικό δηµοτικότητας και ε) βεβαίωση
µόνιµης κατοικίας. Ο εγγυητής του πλειοδότη, πρέπει να προσκοµίσει: α) βεβαίωση
µη οφειλής από το δήµο Καρδίτσας, β) Ε 9 τελευταίου έτους και γ) υπεύθυνη
δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκµίσθωσης.
Πληροφορίες: Στο δηµαρχείο στο τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής τηλ.:
2441350782 και τµήµα Εσόδων τηλ: 2441350760,764. Αντίγραφο των όρων της
εκµίσθωσης, χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτησή τους, που
υποβάλλεται στα δηµοτικά κατάστηµα του ∆ήµου.
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