ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΣΙΔΑ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΕΟΔΩΝ- ΠΕΡΙΟΤΙΑ
Πιεξ. Δξάκε Γ.
Σει. 2373350245
email:matoula.drami@nea-propontida.gr

Ν. Μνπδαληά, 17-11-2020
Αξηζκ. Πξση.:35997

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΚΜΙΘΩΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΙΜΗ ΓΗ ΣΗΝ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΣΙΔΑ
Έρνληαο ππ' όςε :
1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν. 3463/2006, άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ Π.Γ. 270/81.
2.Σελ απόθαζε 278/2020(ΑΓΑ:6ΠΜΜΩΚΣ-ΓΣΥ ηνπ Γ..
3.Σελ ππ'αξηζκ. 906/2020 (ΑΓΑ:ΩΗΝ4ΩΚΣ-006) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ
δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ εθκίζζσζε θαιιηεξγήζηκεο γεο ζηελ Κνηλόηεηα
Πνξηαξηάο σο εμήο:
1) Πεξηγξαθή ηεο θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο
Δθκίζζσζε ησλ θάησζη αγξνηεκαρίσλ ζηελ Κνηλόηεηα Πνξηαξηάο γηα θαιιηέξγεηα:
ΑΓΡΟΣΕΜΑΥΙΟ

ΕΚΣΑΗ

345

24 στρ

420

16,160 στρ

439

31,240στρ

454

5,255 στρ

738

8στρ

1025

6,840στρ

2) Σξόπνο Δηελέξγεηαο ηεο Δεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή θαη πιεηνδνηηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ελώπηνλ ηεο
αξκόδηαο Δπηηξνπήο θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα.
Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθώλεζεο κεηά ηνπ
νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή
κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν
πιεηνδόηε.
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο
πξηλ ηεο έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη ην γηα ην ζθνπό απηό λόκηκν
πιεξεμνύζην.
Η απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξόκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε
δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαθέξεηαη ηα
πξαθηηθά.
3) Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Νέαο Πξνπνληίδαο (αίζνπζα δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ) ηελ 30ε Ννεκβξίνπ 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10.30πκ (ώξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ).

4) Καηώηαην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο
Οξίδεη θαηώηαην όξην εηήζηνπ κηζζώκαηνο αλά ζηξέκκα ην πνζό ησλ 13,00επξώ.
5) Εγγπεηήο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα
πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.
6) Δηθαίσκα απνδεκίσζεο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο
δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα.
7) ύκβαζε
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζύλνληαη γηα ην
κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό ηεο πξνεγνύκελεο.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε
νξηζηηθά.
8) Δηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο
Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε 4 θαιιηεξγεηηθέο πεξηόδνπο. Η ελνηθίαζε ζα αξρίζεη από ηελ
εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε ζύκβαζε κίζζσζεο θαη ιήγεη ηελ 31/8/2024. Αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο
ζα γίλεηαη θάζε έηνο θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηό εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηό ηεο κεηαβνιήο ηνπ Γείθηε
Σηκώλ Καηαλαισηή ηνπ κήλα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ
έηνπο (απιή δσδεθάκελε κεηαβνιή), όπσο απηή ππνινγίδεηαη από ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
Διιάδνο.
9) Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο
νπ

Σν κίζζσκα ηνπ 1 έηνπο ζα θαηαβιεζεί από ηνλ κηζζσηή κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Γηα θάζε
επόκελν κηζζσηηθό έηνο ην κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη κέζα ζην πξώην 10/ήκεξν θάζε κηζζσηηθνύ έηνπο
πξνθαηαβνιηθά. Η θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ζα γίλεηαη απεπζείαο ζηελ Σακηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ
Ν. Πξνπνληίδαο, ρσξίο νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε-όριεζε από ην Γήκν, γηαηί ν κηζζσηήο γλσξίδεη από ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία ηελ ππνρξέσζή ηνπ πξνο θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο, γηα όια ηα έηε πνπ
ζα δηαξθέζεη ε κίζζσζε.
10) Εγγύεζε θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο






Οπδείο είλαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, αλ δελ πξνζαγάγεη, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία,
σο εγγύεζε ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί
λα ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ,
νκνινγηώλ Γεκνζίνπ, Σξαπέδεο, ή Οξγαληζκνύ θνηλήο σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα
εγγπνδνζίεο, πνζό ίζν πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο
πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο.
ε κε ύπαξμε , εηο βάξνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξόζεζκσλ
νθεηιώλ πξνο ηνλ Γήκν, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ
θαηαβνιήο απηώλ, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ,
ζύκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία.
Τπεύζπλε δήισζε ησλ ζπκκεηερόλησλ όηη έρνπλ ιάβεη γλώζε θαη απνδέρνληαη όινπο ηνπο όξνπο

ηεο δηαθήξπμεο.
11) Τπνρξεώζεηο κηζζσηή
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη
γεληθά ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα πξνζηαηεύεη από θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη
ζε απνδεκίσζε.
12) Λήμε κίζζσζεο
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζηνλ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία
ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
13) Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε
ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη απνιύησο.
14) Επζύλε Δήκνπ
Ο Γήκoο δεv επζύvεηαη έvαvηη ηoπ κηζζσηή, oύηε ππoρξεoύηαη ζε επηζηξoθή ή κείσζε ηoπ κηζζώκαηoο ή
θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άvεπ απoρξώvηoο ιόγoπ.
15) Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα
ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ
θαηαζηήκαηνο θαη ζην δεκνζηόηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ.
16) Επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ πιεηνδόηεο.
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ:
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ή ηελ αξκόδηα
Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο
δεκνπξαζίαο
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα
ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν
πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο
εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή
απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα
κεησζεί κε απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο
όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ.
17)Λνηπνί όξνη
Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζα
ηεξεζνύλ νη αλσηέξσ όξνη ή ρξεηαζηεί ην αθίλεην γηα δηθή ηνπ ρξήζε.
18) Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Σκήκα Δζόδσλ-Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ ζηε Γ/λζε:
Μεγ. Αιεμάλδξνπ 26, 63200 – Ν. Μνπδαληά θαη ζην ηειέθσλν 23733-50245 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ώξεο.
Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ
ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη ηε πξνεγνύκελε ηεο δεκνπξαζίαο κέξα.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΚΑΡΡΑ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ

