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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο υπογεγραµµένος Μηνάς Παππάς ∆ήµαρχος Φιλιατών
∆ιακηρύττει ότι:
Α) Οι προς εκµίσθωση ελαιώνες της Τοπικής Κοινότητας Σαγιάδας είναι παρακάτω:
• Ελαιώνας έκτασης 2.5 στρεµµάτων στη θέση « Τσουκαλάς » µε 30 ελαιόδενδρα
• Ελαιώνας έκτασης 2.0 στρεµµάτων στη θέση «Μπόρη» µε 30 ελαιόδενδρα
• Ελαιώνας έκτασης 2.0 στρεµµάτων στη θέση «Νεκροταφείο» µε 30 ελαιόδενδρα
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου µισθώµατος ορίζεται για κάθε ελαιώνα στα
30 Ευρώ/έτος και
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 6η Φεβρουαρίου 2014 ,ηµέρα Πέµπτη και από ώρα
09.30΄ µέχρι 10.30΄ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στους Φιλιάτες.
Α) Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε (8) έτη και θα λήξει την 31-12-2021
Β) ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι δηµότες µόνιµοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας
Σαγιάδας
Γ) Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599 καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας
/86 στην οποία να δηλώνεται εκτός από τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας και ότι έλαβε γνώση
των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας
- Γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από
τον επιθυµούντα να λάβει µέρος στη
δηµοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, οµολογιών
∆ηµοσίου ,Τράπεζας ή οργανισµού κοινής ωφέλειας που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες,
ποσού ίσου προς το ένα δέκατο του οριζόµενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης
προσφοράς ,ήτοι: 3 Ευρώ.
Η παραπάνω θα αντικατασταθεί µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη , ποσού ίσου
µε το ανωτέρω ποσοστό επί του µισθώµατος που θα επιτευχθεί για το κάθε αγροτεµάχιο.
Σε περίπτωση καταγγελίας , η πρόωρης λήξης της σύµβασης που θα υπογραφεί, η
εγγύηση που έχει καταθέσει ο πλειοδότης καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου.
- Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου µη οφειλής
∆) ΄Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό κάποιου άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην
επιτροπή δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισµού στην οποία πρέπει να
παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόµιµο πληρεξούσιο.
Ε) Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη κα η δέσµευση αυτή µεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο
πλειοδότη.
ΣΤ) Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα είναι
αλληλεγγύως και σε ολόκληρο το µίσθωµα υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των
όρων της σύµβασης.
Ζ) Ο µισθωτής οφείλει να αναλάβει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

- Να συλλέγει τον ελαιόκαρπο, ο οποίος θα είναι ηρτηµένος στα ελαιόδεντρα
- Να εκτελεί όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες, όπως κλ
κλάδεµα
άδεµα λίπανση,
πότισµα , φυτοπροστασία, καθαρισµός (σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση ∆ασών
Θεσπρωτίας, όπου απαιτείται)
- Το κλάδεµα να γίνεται µε την παρουσία
παρουσία του Πρόεδρου της Τοπικής Κοινότητας και δεν θα
γίνεται υπερβολικό µόνο και µόνο για την πώληση καυσόξυλων.
καυσόξυλων.
- Θα χρησιµοποιηθεί µόνο η έκταση που εκµισθώνεται και απαγορεύεται οποιαδήποτε
επέµβαση ή µετακίνηση. ∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε εργασία που θα έχει σαν συνέπεια τη
δηµιουργία προβληµάτων στους ιδιοκτήτες των γειτονικών αγροτεµαχίων ή των
κτηνοτρόφων.
κτηνοτρόφων.
- Σε όλη της διάρκεια της εκµίσθωσης ο µισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης
και επισκευής ζηµιών ή βλαβών του µισθίου. Οποιαδήποτε τροποποίηση , προσθήκη ή
µεταρρύθµιση παραµένει προς όφελος του µισθίου χωρίς κανένα απολύτως δικαίωµα για
για
αφαίρεση ή υποχρέωση αποζηµίωσης του µισθωτή. Κάθε αναγκαία επωφελής δαπάνη που
τυχόν γίνει στο µίσθιο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης για την αξιοποίηση ή προστασία του
,βαρύνει αποκλειστικά τον µισθωτή και θα παραµείνει σε όφελος του µισθίου χωρίς καµία
υποχρέωση του εκµισθωτή για αποζηµίωση του µισθωτή.
- Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από την εκµισθούµενη έκταση και η
τοποθέτηση σ' αυτή µηχανηµάτων ή αντικειµένων (εύφλεκτων υλικών κλπ) που µπορεί να
βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.
- Με το πέρας της εκµίσθωσης θα επιστρέψει στην κυριότητα του ∆ήµου Φιλιατών.
Η) Με τη συµµετοχή και µόνο στη δηµοπρασία τεκµαίρεται η πλήρης αποδοχή των όρων
που καθορίστηκαν
µε την
αριθµ.189/2013.απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Επίκληση άγνοιας των όρων αυτών δεν επιτρέπεται σε ουδεµία περίπτωση.
Θ) Σε περίπτωση που η δηµοπρασία για κάποιο από τα παραπάνω αγροτεµάχια αποβεί
άγονη , θα επαναληφθεί η δηµοπρασία για το συγκεκριµένο αγροτεµάχιο, µε τους ίδιους
ακριβώς όρους την Πέµπτη 13η Φεβρουαρίου 2014 και την αντίστοιχη ώρα που ορίζεται
στη διακήρυξη τούτη.
Ι) Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε, στον Κο Νικόλαο Μόσχο του στο
τηλέφωνο 2664360117 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

