ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 20/ 19 – 09 – 2018
1. Ανακοινώνεται ότι την 26-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, θα
διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα), Δημόσιος Πλειοδοτικός
Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές,
για την εκμίσθωση των 410 (περίπου) ελαιόδεντρων καθ’ εαυτών και μόνο που
ευρίσκονται εντός της συνολικής εκτάσεως 87,2137 στρεμμάτων, στην περιοχή
Σκάλα Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού.
2. Ως τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται το ποσό του ενός ευρώ
(1,00€) / ελαιόδεντρο / έτος ως μηνιαίο μίσθωμα για τον πρώτο χρόνο της
μίσθωσης. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό 2% επί του
εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος. Το τελικό ετήσιο μίσθωμα θα προκύψει μετά
την καταμέτρηση των ελαιοδέντρων που δύναται να αξιοποιηθούν από τον
πλειοδότη, και σε κάθε περίπτωση πριν την υπογραφή της κατάλληλης σύμβασης.
3. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, αρχόμενη
από της υπογραφής της σχετικής συμβάσεως. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να
παραταθεί κατόπιν σχετικής αιτήσεως του μισθωτή, αφού εγκριθεί από το ΔΣ/ΜΤΑ,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη.
4. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση
συμμετοχής ίση με τετρακόσια δέκα ευρώ (€410,00), διάρκειας τουλάχιστον
εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία λήξης του πλειοδοτικού
διαγωνισμού είτε με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα
είτε με Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είτε με Απόδειξη
Κατάθεσης στον υπ’ αριθ. 040/546917-14 (IBAN: GR22 0110 0400 0000 0405 4691
714) Λογαριασμό, που τηρεί το ΜΤΑ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕτΕ
Α.Ε.).
5. Κάθε ενδιαφερόμενος στην προσφορά του πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός
από τα απαιτούμενα του άρθρου 6 των Όρων του Διαγωνισμού, και τα κάτωθι:
α.
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία της εταιρείας.
β.
Α.Φ.Μ.
γ.
Έδρα ή Διεύθυνση Κατοικίας και Τ.Κ.
δ.
Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας.
ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας, κινητό και email.
στ.
Προτεινόμενο ποσό μισθώματος.
ζ.
Αποδεικτικό κατάθεσης της εγγύησης συμμετοχής ή εγγυητική
επιστολή τραπέζης.
6. Λοιπές λεπτομέρειες περιγράφονται στους όρους διακηρύξεως του
διαγωνισμού, οι οποίοι είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα www.haf.gr/news/contests/
και στα τηλέφωνα 210 - 3675286-7.
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