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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Πωγωνίου
∆ιακηρύσσει ότι:
Την 28η Μαϊου 2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα ∆ήµου Πωγωνίου στο Καλπάκι τακτική πλειοδοτική δηµοπρασία, µε φανερές
προφορικές προσφορές ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής , για την εκµίσθωση περισσεύµατος
θερινών βοσκών στην Τ.Κ. Κεράσοβου για το έτος 2012 συνολικής εκτάσεως 4.300,00
στρεµµάτων για µικρά ή µεγάλα ζώα .
Η πλειοδοσία θα γίνει µε τους παρακάτω όρους σύµφωνα µε την αριθ. 64/2012 Ο.Ε.
1)
Περιγραφή εκµίσθωσης βοσκοτόπων
Περίσσευµα θερινών βοσκών στην Τ.Κ. Κεράσοβου για το έτος 2012 συνολικής
εκτάσεως 4.300,00 στρεµµάτων για µικρά ή µεγάλα ζώα .
2)
Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ηµέρα και
ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης
στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της
δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας
καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του
ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε
πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους
ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της
δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς
τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
Για να γίνει δεκτός κάποιος στην δηµοπρασία οφείλει να προσαγάγει :α)∆ηµοτική
Ενηµερότητα & β) Φορολογική Ενηµερότητα .
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να
συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως
προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας
συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
3) Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η
δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 28/5/2012 ηµέρα ∆ευτέρα στο ∆ηµαρχείο
Πωγωνίου µε έδρα το Καλπάκι και ώρα έναρξης δηµοπρασίας 12.00 & λήξη 12.30.
4) Κατώτατα όρια των πρώτων προσφορών
Για το περίσσευµα θερινών βοσκών στην Τ.Κ. Κεράσοβου ελάχιστο όριο πρώτης
προσφοράς ορίζεται το ποσό των 700,00€ .
5) Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
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6) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που
έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.
7) Σύµβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση,
που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον
εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση
καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι
ευθύνονται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της
προηγούµενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι
καταρτίστηκε οριστικά.
8) ∆ιάρκεια εκµίσθωσης
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται από 1/6/2012 έως 30/11/2012 .
9) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος
Ολόκληρο το ποσό θα καταβάλλεται στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Πωγωνίου έως
15-7-2012.
10) Εγγύηση συµµετοχής
Ουδείς είναι δεκτός στην δηµοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συµµετοχή του στη
δηµοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο συστάσεως
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή
ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί
παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο
οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή
Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα
δέκατο (1/10) του οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ήτοι
70,00€ εγγύηση.
11) Υποχρεώσεις όροι µισθωτή
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ
αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας
αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Σε περίπτωση που
ακολουθήσει νόµιµη απαρίθµηση από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου και βρεθούν
περισσότερα από τα αναγραφόµενα µικρά ή µεγάλα ζώα ,αυτά θα θεωρηθούν ότι βόσκουν
αυθαίρετα και θα επακολουθήσουν οι νόµιµες κυρώσεις περί αυθαίρετου βοσκής και θα
εκδιωχθούν από τις βοσκήσιµες εκτάσεις. Επίσης απαγορεύεται η αντικατάσταση των αρχικών
εισαγόµενων γιδοπροβάτων µε άλλα από τον ίδιο µισθωτή ή από οποιονδήποτε άλλον.
Σε περίπτωση καταστροφής των εκτάσεων από πυρκαγιά και από την ώρα της πλήρους
κατάσβεσής της παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως οι σχετικοί όροι της σύµβασης ως προς την
καείσα έκταση για την προστασία αυτής.
12) Λήξη µίσθωσης
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιον στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
13) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται
απολύτως.
14) Ευθύνη ∆ήµου
Ο ∆ήµoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ µισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή µείωση
τoυ µισθώµατoς ή και λύση της σύµβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.
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15) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν
από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα
ανακοινώσεων του : α)δηµοτικού καταστήµατος Καλπακίου (έδρα του ∆ήµου), και στις κατά
τόπος Τοπικές Κοινότητες που είναι ενδιαφερόµενες.

16) Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ'
αυτήν πλειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω ασύµφορου
του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την
κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας
αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη
και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου
κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου
αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον
ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα
αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά
την προηγούµενη δηµοπρασία.
17) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το ∆ηµαρχείο µε έδρα το Καλπάκι
εργάσιµες ηµέρες και ώρες υπεύθυνη υπάλληλος κ. Γραµµόζη Αναστασία τηλ.2653360105.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα
από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι 25-5-12.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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