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ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

& ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ  

Δ/νση: Πλ. Κεχαγιά, 331 00 Άμφισσα   

Πληροφορίες: Ευθύμιος Μπάκας  

Τηλ.:2265350044  

Fax: 2265350056  

e-mail: e.mpakas@delphi.gov.gr 

 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) ελαιοκτημάτων του Δήμου 

Δελφών, στην θέση «Άγιοι Απόστολοι» Κοινότητας  Άμφισσας. 

Οι προς δημοπράτηση χώροι περιγράφονται παρακάτω & ο καθένας θα δημοπρατηθεί ξεχωριστά & 

στο σύνολό του. 

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις (ελαιοκτήματα) βρίσκονται στην Κοινότητα Άμφισσας στις θέσεις: 

 «Άγιοι Απόστολοι», έκτασης 1.430 τ.μ., με42 ελαιόδεντρα 

«Άγιοι Απόστολοι», έκτασης 2.000 τ.μ., με 23 ελαιόδεντρα 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14/11/2022, ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Άμφισσας 

(αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. Πλατεία Κεχαγιά) ή σε περίπτωση εκδήλωσης σε αυτή θα διεξαχθεί στην έδρα 

της υπηρεσίας μας. 

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται  την 22/11/2022 και ώρα 10:30 π.μ., 

στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη ειδοποίηση.  

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται: 

Για το ελαιόκτημα στη θέση «Άγιοι Απόστολοι» με 42 ελαιόδεντρα, το ποσό των 5,00€ / δέντρο, 

ήτοι 210,00€/έτος 

Για το ελαιόκτημα στη θέση «Άγιοι Απόστολοι» με 23 ελαιόδεντρα, το ποσό των 5,00€ / δέντρο, 

ήτοι 115,00€/έτος. 

 Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται  από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού και για πέντε (5) 

έτη, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης άλλα τέσσερα (4) χρόνια εάν ο εκμισθωτής το επιθυμεί & 

εφόσον ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. 

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν καταθέσει για την συμμετοχή του στην δημοπρασία, ως 

εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσό ίσο προς το εν δέκατο 

(1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζόμενου στο σύνολο της 

μισθωτικής περιόδου (πενταετία), ήτοι 105,00€ για τα 42 ελαιόδεντρα & 57,50€ για τα 23 ελαιόδεντρα. 

Πληροφορίες & αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται (ή αποστέλλονται στο mail 

των ενδιαφερομένων) τις εργάσιμες ημέρες & ώρες από το Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας, Δωρεών & 

Κληροδοτημάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών, αρμόδιος υπάλληλος Ευθύμιος Μπάκας, 

Πλατεία Κεχαγιά 1ος όροφος, τηλ. 22653 50044.     

         Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

                                      Νικόλαος  Λουπάκος 
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