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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την
εκμίσθωση των παρακάτω τμημάτων αμμουδιάς του Δήμου Ρεθύμνης για απλή
χρήση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της Δ.Ε. Αρκαδίου στο
Άδελε την 5η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00 έως 12:30
ενώπιον της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.
Τα δημοπρατούμενα τμήματα και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς είναι:
α. Από Δελφίνι μέχρι οδό Ελευθερίας Δ. Ε. Ρεθύμνου, 38,00 € ανά τ.μ.
β. Από οδό Ελευθερίας έως το τέλος του ασφαλτοστρωμένου τμήματος του
παραλιακού δρόμου – αδιέξοδο- καθώς και για τα τμήματα του Κουμπέ Δ. Ε.
Ρεθύμνου, 27,00 € ανά τ.μ.
γ. Από το τέλος του ασφαλτοστρωμένου τμήματος του παραλιακού δρόμου ως
την προβολή της οδού Κάμπελ – συνεκτικό τμήμα Μυσσιρίων και το συνεκτικό
τμήμα του Πλατανιά, 15,00 € ανά τ.μ.
δ. Από την προβολή της οδού Καμπέλ ως το ανατολικό όριο του Καλλικρατικού
Δήμου εκτός το συνεκτικό κομμάτι του Πλατανιά 15,00 € ανά τ.μ.
ε. Σε όλη την περιοχή της Δ. Ε. Νικηφόρου Φωκά 7,50 € ανά τ.μ.
στ. Σε όλη την περιοχή της Δ. Ε. Λαππαίων 7,50 € ανά τ.μ.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγύηση
συμμετοχής υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού
ίσου με το 50% του ετησίου μισθώματος (με βάση τις τιμές εκκίνησης) και
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης
και των σχετικών ΚΥΑ (ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514ΒΕΞ2017) και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας
που βρίσκεται στο Δημαρχείο της Δ.Ε. Αρκαδίου στο Άδελε του Δήμου Ρεθύμνης,
Αρμόδιοι υπάλληλοι α) Παρίσση Αικατερίνη, Τηλέφωνο 2831341036 και β)
Περακάκης Αναστάσιος, Τηλέφωνο 2831341035.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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