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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου,

που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 
Θέση ακινήτου :Το ακίνητο (οικόπεδο) βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Πέτρας του Δήμου Λέσβου, είναι 

εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού και δεν βρίσκεται σε περιοχή με καθορισμένες χρήσεις γης.
Έκταση : 862 τ.μ. 
Σύνορα : (Β) με δημοτικό δρόμο, (Ν) με ιδιοκτησία Χρυσάνθης Χαρέμη, (Α) με αγροτικό δρόμο, (Δ) με 

επαρχιακή οδό Καλλονής-Πέτρας.
Επιτρέπεται  η  εγκατάσταση  δραστηριοτήτων  βιομηχανικών  –  βιοτεχνικών  εγκαταστάσεων  και

επαγγελματικών  εργαστηρίων  μόνο  χαμηλής  όχλησης,  σύμφωνα  με  το  αρθρ.  6  του  Ν.  3325/2005,  όπως
τροποποιήθηκε  και  ισχύει.  Σε  απόσταση  μικρότερη  από  100  μ.  από  τα  όρια  του  οικισμού  δεν  επιτρέπονται
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το Ν. 4056/2012.

Ημέρα, ώρα & τόπος : η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016, από ώρα 11:00 έως 11:30
πμ στο Δημοτικό κατάστημα Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  εξακοσίων πενήντα ευρώ (650,00 €)/ μισθωτικό έτος
(650,00 ευρώ/έτος).

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη  και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής του
μισθωτηρίου συμβολαίου του εκμισθωμένου χώρου.

Δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δημοπρασία:
1) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
2) Βεβαίωση περί µη οφειλής στο Δήµο
3) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο
4) ΑΦΜ
5) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφεται α) ότι έλαβαν γνώση αυτός και ο εγγυητής του των
όρων  διακήρυξης  εκμίσθωσης  του  δημοτικού  ακινήτου  (οικοπέδου)  στη  Δημοτική  Κοινότητα  Πέτρας  και  τους
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα β) ότι έλαβαν γνώση του ακινήτου και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται
και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. (παρέχεται από την υπηρεσία)
6)  και  εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης  Τράπεζας  ή   γραμμάτιο  συστάσεως  παρακαταθήκης  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, που ανέρχεται στο πόσο 65,00  ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει:
1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2) Βεβαίωση περί µη οφειλής προς τον Δήµο
3) Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δημόσιο
4) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων την διακήρυξης εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου)
στη Δημοτική Κοινότητα Πέτρας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι έλαβε γνώση του ακινήτου
και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται (παρέχεται από την υπηρεσία). 

Πληροφορίες  για τους  όρους,  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  αντίγραφα  της  διακήρυξης  της
δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο δημοτικής περιουσίας του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη,
Τηλέφωνο: 2251350515) και από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου στη Δ.Ε. Πέτρας κατά τις εργάσιμες
ημέρες  και  ώρες.  Η  πλήρης  διακήρυξη  είναι  αναρτημένη  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Λέσβου  στη  διεύθυνση
http://www.myti lene.gr/   
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