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Ελευσίνα,27 Σεπ 18
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 1.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Α/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1.
Ανακοινώνεται ότι την 24.10.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, θα
διενεργηθεί στα γραφεία της 112 ΠΜ (Ελευσίνα), διαπραγμάτευση για την
εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.000 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του
Α/Δ Ελευσίνας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από 01.09.2018 έως
31.08.2022, με δικαίωμα παράτασης του χρόνου μίσθωσης για ένα (1) ακόμη έτος
μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.
2.
Οι προσφορές θα αφορούν ετήσιο κατά στρέμμα μίσθωμα (για
ολόκληρη την
προσφερόμενη έκταση). Η ελάχιστη τιμή εκκίνησης των
διαπραγματεύσεων ορίζεται σε € 10,00 κατά στρέμμα, για το πρώτο έτος της
μίσθωσης, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα προσαυξάνεται κατά 2% το χρόνο του
ποσοστού αυτού υπολογιζόμενου στο διαμορφούμενο κάθε χρόνο νέο μίσθωμα.
3.
Σημειώνεται ότι, στο Α/Δ της Ελευσίνας βρίσκεται σε εξέλιξη έργο που
αφορά στην ανακατασκευή των Δ/Π, Π/Τα, Τ/Δ και στην κατασκευή νέου δαπέδου
στάθμευσης των Α/Φ και ως εκ τούτου ενδέχεται να απαιτηθεί η δέσμευση μέρους
των ανωτέρω στρεμμάτων από τον ανάδοχο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε
αυτήν την περίπτωση θα εξεταστεί από τη Μονάδα η αντικατάσταση των
δεσμευμένων στρεμμάτων με άλλη ισομερή έκταση και εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό,
τότε τα δεσμευμένα στρέμματα θα αφαιρούνται από το μίσθωμα κατόπιν βεβαίωσης
από το αρμόδιο Τμήμα της Μονάδας.
4.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% του προσφερομένου συνολικού
μισθώματος του α΄ έτους βάσει της τελικής προσφοράς του τελευταίου πλειοδότη.
5.
Οι σχετικοί όροι της εκμίσθωσης, για τους οποίους δεν ισχύει η τιμή
εκκίνησης τους καθώς και οι καταλυτικές ημερομηνίες που αναφέρονται σε αυτούς,
καθόσον τα εν λόγω στοιχεία ορίζονται διαφορετικά με το παρόν, είναι κατατεθειμένοι
στα γραφεία της 112 ΠΜ καθώς επίσης και αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Π.Α.
(www.haf.gr).
6.
Πληροφορίες για τα παραπάνω παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικού
της 112ΠΜ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00
7.
Αρμόδιος Χειριστής : Ανθστής (ΥΤΑ) Κων/νος Αγραφιώτης τηλ. 210
5505042 & 210 5505040, fax. 210 5546630.
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