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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ»
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ
Ο Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών
Ανακοινώνει ότι:
Την 01η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη, στο δημοτικό
Κατάστημα Βέννας, έδρας της Τοπικής Κοινότητας Μιράνων του Δήμου Μαρωνείας –
Σαπών, θα διεξαχθούν πλειοδοτικές φανερές δημοπρασίες, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, για την εκμίσθωση επτά (7) δημοτικών αγροτεμαχίων,
κειμένων στη θέση «Κατσικάκι» αγροκτήματος Σαλμώνης του Δήμου, κατά τις ώρες που
αναγράφονται παραπλεύρως ενός εκάστου αγροτεμαχίου:
1. Αγρός εκτάσεως 8.940 τ.μ. – διενέργεια δημοπρασίας από ώρα 09.00΄ - 09.15΄
2. Αγρός εκτάσεως 5.230 τ.μ.»
»
από ώρα 09.15΄-09.30΄
3. Αγρός εκτάσεως 7.400 τ.μ. - »
»
από ώρα 09.30΄- 09.45΄
»
από ώρα 09.45΄- 10.00΄
4. Αγρός εκτάσεως 7.640 τ.μ. - »
5. Αγρός εκτάσεως 4.680 τ.μ. - »
»
από ώρα 10.00΄-10.15΄
6. Αγρός εκτάσεως 5.780 τ.μ.»
»
από ώρα 10.15΄- 10.30΄
7. Αγρός εκτάσεως 5.000 τ.μ. - »
»
από ώρα 10.30΄- 11.00΄
-

-

Η διάρκεια της μίσθωσης όλων των αγροτεμαχίων ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια,
αρχίζει με την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2022.
Δεκτοί στις ανωτέρω δημοπρασίες θα γίνονται μόνο οι κάτοικοι - δημότες της
δημοτικής κοινότητας Μιράνων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, ενώ σε
περίπτωση που δεν ανακηρυχθεί πλειοδότης σε κάποια από αυτές, στην
επαναληπτική δημοπρασία της 8ης Νοεμβρίου 2018 θα γίνονται δεκτοί όλοι οι
δημότες του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών
Η εγγύηση συμμετοχής σε κάθε δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30)
Ευρώ.
Οι συμμετέχοντες σε κάθε δημοπρασία, για να γίνουν δεκτοί, πρέπει να καταθέσουν
στην επιτροπή διαγωνισμού εκτός από την εγγυητική συμμετοχής: α) Πιστοποιητικό
εγγραφής στα Δημοτολόγια του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, β) Βεβαίωση μονίμου
κατοικίας του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, γ) Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας, δ) Βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Μαρωνείας – Σαπών ότι δεν οφείλει σ’ αυτόν (Δημοτική ενημερότητα), ε)
Φορολογική ενημερότητα, στ) Ασφαλιστική ενημερότητα και ζ) Υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι: α) έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και
ότι έλαβε γνώση της πραγματικής κατάστασης του μισθίου β) δεν οφείλει σε κανένα
από τα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δήμου Μαρωνείας Σαπών, γ) δεν μετέχει σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, η οποία οφείλει στο Δήμο,
δ) δεν είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε κλάδου ούτε επίκειται η συνταξιοδότησή
του εντός της μισθωτικής περιόδου.
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Τα ως άνω δικαιολογητικά, ΠΛΗΝ της εγγυητικών συμμετοχής στις δημοπρασίες, οφείλουν
να υποβάλλουν και οι εγγυητές των ενδιαφερομένων. Επίσης για τους εγγυητές δεν αποτελεί
κώλυμα η ιδιότητά τους ως συνταξιούχων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης για τη
διεξαγωγή των ανωτέρω δημοπρασιών, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
α) από το δημοτικό κατάστημα της έδρας της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας στην
Ξυλαγανή (αρμόδια: Μηλτσακάκη Μαρίνα – τηλ. 25333 50007) και
β) από το Δημαρχιακό Κατάστημα στις Σάπες (αρμόδιοι: Κάλτσος Δημήτριος – τηλ. 25323
50122 και Μαρασλή Βασιλική – τηλ. 25323 50136).
Ο Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών

Σταυρίδης Ιωάννης

