ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ
ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΕΟΔΩΝ &
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ

Σπίπολη 22-06-2016
Απιθ. Ππυη.: 27030

ΣΑΥ. Δ/ΝΗ: Λαγοπάηη 45, Σπίπολη
ΣΑΥ. ΚΩΔ: 221 32
Πληπ.: Καπαγιάννη Φυηεινή
ΣΗΛ. : 2713-600459, FAX : 2710-235009
E-MAIL: esoda@tripolis.gr

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ
ΠΔΡΙΔΤΜΑΣΩΝ ΒΟΚΗ Γ.Δ. ΛΔΒΙΓΙΟΤ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Έσονηαρ ςπότη:
α) Σιρ διαηάξειρ ηος Π.Δ. 270/1981,
β) Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.3463/2006,
γ) Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.3852/2010,
δ) Ση με απιθμό 342/2017 απόθαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος,
ε) Ση με απιθμό 390/2017 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ, με ηην οποία
καθοπίζηηκαν οι όποι ηηρ δημοππαζίαρ,

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
όηι εκηίθενηαι ζε πλειοδοηική δημόζια δημοππαζία οι ππορ εκμίζθυζη
δημοηικέρ βοζκήζιμερ εκηάζειρ (πεπιζζεύμαηα βοζκήρ) ηηρ Γ.Δ. Λεβιδίος
για ηο έηορ 2017.

Οι όποι ηηρ διακήπςξηρ, ζύμθωνα με ηοςρ οποίοςρ η
επιηποπή θα ενεπγήζει ηη δημοππαζία, είναι οι εξήρ :
1ο Σα μίςθια, είναι δημοτικζσ βοςκήςιμεσ εκτάςεισ (περιςςεφματα βοςκήσ) τησ Δ.Ε.
Λεβιδίου για το ζτοσ 2017 βρίςκονται ςτισ θζςεισ :
1.
Στθ Σ.Κ. Λίμνησ οι βοςκιςιμοι τόποι :
1.1. ΑΪΣΑ : Ζκταςθ επιφάνειασ 13.000 ςτρ. περίπου, με όρια :
Αρχόμενο από τθν τοποκεςία Μπρίκι, ευκεία καταράχθ ωσ χωρίηουν τα
ςφνορα με τα ποιμνιοςτάςια δθμοτϊν, ευκεία δρόμο προσ Ρουγκάκι, ευκεία
δρόμο περάςματοσ ρζμα και ωσ χωρίηουν τα ςφνορα των ποιμνιοςταςίων α)
Βαςιλείου Μυτηικρα, β) Αφϊν Ραπαβαςιλείου εκείκεν Ντόκου Χζρωμα,
ευκεία Βράχο Γκουρνικόλα, εκείκεν Νεραϊδόςτρατα κορυφογραμμι Τηιοφγκα
και ωσ χωρίηουν τα όρια τθσ Τ.Κ. Λίμνθσ με τθν Τ.Κ. Ματίου Κορινκίασ, εκείκεν
Διάςελο, Τρφπα Γιωργάκου, ευκεία παππά Γοφβα Τριεκνζσ, όπου
ςυναντοφνται με ζκταςθ Μονισ Καλυβίων, ευκεία κορυφογραμμι όρια τθσ

Τ.Κ. Κϊμθσ, εκείκεν Ντουί Λάκκα Μαφρα Λικάρια και ωσ χωρίηουν τα όρια τθσ
Τ.Κ. Λίμνθσ με τθν Τ.Κ. Κϊμθσ και λίγο ςτθν τοποκεςία Μπρίκι όπου και
καταλιγει.
1.2. ΓΛΑΣΖΗΝΙΕ: Ζκταςθ επιφάνειασ 7000 ςτρ. περίπου, με όρια :
Από τα ςφνορα των παραπάνω βοςκιςιμων τόπων τθσ Τ.Κ. Λίμνθσ και ωσ τα
όρια των Τ.Κ. Ματίου Κορινκίασ και ςυνοικιςμοφ Διακοπίου Κανδιλασ.
2.
Στθν Σ.Κ ΛΕΒΙΔΙΟΤ οι βοςκιςιμοι τόποι :
2.1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΧΩΡΑΦΟ : Ζκταςθ επιφάνειασ 2.000 ςτρ. περίπου, με όρια :
Από τθσ μεςθμβρινισ πλευράσ του βουνοφ Άγιοσ Κωνςταντίνοσ ςυνζχεια
ακολουκεί τον ςτθν κορυφι του λοφίςκου τοφτο δρόμο, που οδθγεί ςτθ κζςθ
Ραπά – Τρφπα, προσ δυςμάσ ςυνζχεια γραμμι των αγρϊν Μαντά, μεςθμβρινά
τθσ κζςεωσ Καμποφλι, ςφμφωνα προσ το κατερχόμενο ξθρόρεμα προσ τα άνω
τθσ κζςεωσ Ριτεροφ Στροφγκα, προσ τθν κορυφογραμμι Άγιοσ Ηλίασ, τθν
οποία ακολουκεί μζχρι τθσ μεςθμβρινισ πλευράσ του βουνοφ Άγιοσ
Κωνςταντίνοσ και καταλιγει ςτα όρια Καρδαρά.
2.2. ΠΕΡΑ-ΛΑΔΙΚΟ : Ζκταςθ επιφάνειασ 1.000 ςτρ. περίπου, με όρια :
Από κλιςοβοφνι καμίνι ςυνζχεια ακολουκεί τθν οροςειρά του βουνοφ προσ τα
όρια Λεβιδίου - Σιμιάδων ςτισ γοφβεσ Καραμπάγια, ευκεία γραμμι προσ
δυςμάσ τθσ μεςθμβρινισ πλευράσ των αγρϊν Ρεπόνθ, Ιωάννθ Τςοφρα,
Βαςιλείου Ξυνοφ μζχρι τθσ ςυναντιςεωσ τθσ δθμόςιασ οδοφ Λεβιδίου Τριπόλεωσ τθν οποία ακολουκεί μζχρι κλιςιοφνι καμίνι.
2.3. ΚΑΠΕΛΗ-ΠΗΔΗΜΑΣΑ : Ζκταςθ επιφάνειασ 6.000 ςτρ. περίπου, με όρια :
Από κζςθ Διάςελο-Τρφπα (Κεντρϊνα) ευκεία γραμμι Καοφνθ Διάςελο-Κομίνι
(Λεφκα) Αρβανίτθ Διάςελο – Βοφρβουλα - Κυλθμζνο Λικάρι ευκεία γραμμι
ςτον αγρό Χριςτου Κουμαρζλα, ακολουκεί τθν δαςικι οδό ζωσ αγρό
Κωνςταντίνου Καρζλα, ςυνζχεια Ανατολικά ευκείασ ςτουσ αγροφσ Στάϊκου και
Φωτίου Ραπαχρόνθ μζχρι ορίων Λεβιδίου Κερνίτςασ όπου και καταλιγει.
2.4. ΡΟΤΜΑΝΙΑ - ΓΑΤΡΟ : Ζκταςθ επιφάνειασ 3.000 ςτρ. περίπου, με όρια :
Από κζςθ Ριτεροφ Στροφγκα, Τςιϊλθ Διάςελο μαφρθ κορυφι, ακολουκεί
οροςειρά φκάνει ςτθ Χατά Λάκα, ςυνζχεια δυτικά ςτα χωράφια Γιδαριά, τρεισ
ςτράτεσ ακολουκεί το ρζμα ςτθ κζςθ Βουλωμζνο, ςυνζχεια του ρζματοσ ςτον
αγρό Σιαραβά ςτο διάςελο Κάπελθσ μζχρισ όπου ςυναντιςει τα όρια
Αλωνιςταίνθσ.
2.5. ΚΡΕΠΕΣΕΛΟ : Ζκταςθ επιφάνειασ 4.000 ςτρ. περίπου, με όρια :
Ολόκλθροσ θ Βορειοδυτικι πλευρά του βουνοφ ιτοι : Από ποιμνιοςταςίου
Δθμθτρίου Καρζλα ευκεία γραμμι και ςε απόςταςθ 100 μζτρων άνωκεν των
ποιμνιοςταςίων Μιχαιλ Μιτρου ακολουκεί εισ Κοκοφγερα άνωκεν των
αγρϊν Τςοφκα μζχρι τθσ μεςθμβρινισ πλευράσ των αγρϊν Ρραγκαςτι κατ’
ευκεία γραμμι εισ Κωτςαρϊνα αχλάδα και ςε απόςταςθ 50 μζτρων από τθσ
ιδιοκτθςίασ αυτισ ακολουκεί όρια Λεβιδίου-Βλαχζρνασ και καταλιγει προσ το
καλφβι κλθρονόμων Χαρ. Σταμάτθ, όπου ςυναντά τθν πυρπολθκείςα ζκταςθ
ακολουκεί τθν άκρθ τθσ πυρπολθκείςασ εκτάςεωσ μζχρι τθσ κορυφισ του
βουνοφ και από εκεί κατζρχεται προσ τα κάτω και καταλιγει ςτθ κζςθ
ποιμνιοςταςίου Μιχαιλ Μιτρου. Στθν πυρπολθκείςα ζκταςθ του Λεβιδίου θ
οποία κθρφχκθκε αναδαςωτζα απαγορεφεται θ είςοδοσ και θ βοςκι παντόσ

είδουσ ηϊων μικρϊν και μεγάλων είναι Δε αρκετι για τθν βοςκι 1.000
προβάτων.
Επίςθσ οι εκτάςεισ λιβάδια Καρπάλι (1.000 ςτρ.) και Κακι-Ρλεφρα (2.000 ςτρ.)
είναι περιςςεφουςεσ, τισ οποίεσ παλαιότερα ο Διμοσ διζκετε με ενοίκιο ςτουσ
κτθνοτρόφουσ.
3.
Στθ Σ.Κ. Καρδαρά ο βοςκιςιμοσ τόποσ :
3.1. ΚΟΣΙΑΚΟΛΑΚΕ - ΛΑΚΩΜΑΣΑ : Ζκταςθ επιφάνειασ 10.000 ςτρ. περίπου,
ςτθν ομϊνυμθ κζςθ.
2ο Ωσ κατϊτατο όριο μιςθϊματοσ για όλθ τθ διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ ορίηεται το
ποςό που αναφζρεται κατωτζρω για κάκε περιοχι:
1. Στθ Σ.Κ. Λίμνησ οι βοςκιςιμοι τόποι :
1.1. ΑΪΣΑ : Ζκταςθ επιφάνειασ 13.000 ςτρ. περίπου, με ελάχιςτο ποςό πρϊτθσ
προςφοράσ (κατϊτερο μίςκωμα) 2.000,00€.
1.2. ΓΛΑΣΖΗΝΙΕ: Ζκταςθ επιφάνειασ 700 ςτρ. περίπου, με ελάχιςτο ποςό πρϊτθσ
προςφοράσ (κατϊτερο μίςκωμα) 200,00€.
2.
Στθν Σ.Κ ΛΕΒΙΔΙΟΤ οι βοςκιςιμοι τόποι :
2.1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΧΩΡΑΦΟ : Ζκταςθ επιφάνειασ 2.000 ςτρ. περίπου, με ελάχιςτο
ποςό πρϊτθσ προςφοράσ (κατϊτερο μίςκωμα) 200,00€.
2.2. ΠΕΡΑ - ΛΑΔΙΚΟ : Ζκταςθ επιφάνειασ 1.000 ςτρ. περίπου, με ελάχιςτο ποςό
πρϊτθσ προςφοράσ (κατϊτερο μίςκωμα) 100,00€.
2.3. ΚΑΠΕΛΗ - ΠΗΔΗΜΑΣΑ : Ζκταςθ επιφάνειασ 6.000 ςτρ. περίπου, με ελάχιςτο
ποςό πρϊτθσ προςφοράσ (κατϊτερο μίςκωμα) 500,00€.
2.4. ΡΟΤΜΑΝΙΑ - ΓΑΤΡΟ : Ζκταςθ επιφάνειασ 3.000 ςτρ. περίπου, με ελάχιςτο
ποςό πρϊτθσ προςφοράσ (κατϊτερο μίςκωμα) 200,00€.
2.5. ΚΡΕΠΕΣΕΛΟ : Ζκταςθ επιφάνειασ 4.000 ςτρ. περίπου, με ελάχιςτο ποςό
πρϊτθσ προςφοράσ (κατϊτερο μίςκωμα) 260,00€.
3.
Στθ Σ.Κ. Καρδαρά ο βοςκιςιμοσ τόποσ :
3.1. ΚΟΣΙΑΚΟΛΑΚΕ - ΛΑΚΩΜΑΣΑ : Ζκταςθ επιφάνειασ 10.000 ςτρ. περίπου, με
ελάχιςτο ποςό πρϊτθσ προςφοράσ (κατϊτερο μίςκωμα) 2.120,00€.
3ο Η διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ ορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ και ζωσ το τζλοσ μθνόσ Δεκεμβρίου 2017.
4ο Στθ δθμοπραςία γίνονται δεκτοί επαγγελματίεσ κτθνοτρόφοι.
5ο Κανείσ οφειλζτθσ του Διμου δεν γίνεται δεκτόσ ςτθν δθμοπραςία κακϊσ και οι
ςυγγενείσ του μζχρι πρϊτου (Αϋ) Βακμοφ.
6ο Για να ςυμμετάςχει κάποιοσ ςτη δημοπραςία, πρζπει να προςκομίςει πρόςφατεσ
(ζκδοςθσ όχι παλαιότερθσ των δζκα πζντε (15) θμερϊν πριν τθν θμερομθνία τθσ
δθμοπραςίασ) βεβαιϊςεισ και πιςτοποιητικά, ότι είναι κατά επάγγελμα αγρότησ
και περί μη οφειλήσ, ωσ κάτωκι:
Α) Σα φυςικά πρόςωπα:
1) Βεβαιϊςεισ περί μη οφειλήσ, από: α) το Τμιμα Ταμείου του Διμου Τρίπολθσ, β)
τθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Τριπόλεωσ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), γ) το

Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) Διμου Τρίπολθσ, δ) από το Τμιμα
Ταμείου του Διμου τθσ ζδρασ δραςτθριότθτασ του (ςε περίπτωςθ που δεν ζχει
ζδρα ςτο Διμο Τρίπολθσ) και ε) τον Τοπικό Οργανιςμό Εγγείων
Βελτιϊςεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Αγροκτιματοσ Ζλουσ Κανδιλασ.
2) Φορολογική Ενημερότητα και
3) Πιςτοποιητικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει
πωσ είναι ενήμεροι προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν ειςφορζσ
Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ (κφριασ) κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ. Το πιςτοποιθτικό αφορά όλα τα ταμεία ςτα οποία καταβάλλονται
ειςφορζσ από τον εργοδότθ, για όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε
ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
εργοδοτϊν και των διοικοφντων, που είναι αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο
Ίδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάκε περίπτωςθ, ο οργανιςμόσ
κοινωνικήσ αςφάλιςησ ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ
ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν και
των διοικοφντων (δθλαδι των μελϊν του Δ.Σ. για τθν Α.Ε., του Διαχειριςτι των
Ε.Ρ.Ε., όλων των εταίρων για τισ Ο.Ε. και Ε.Ε.), κα προκφπτει κατά κανόνα: α)
από το καταςτατικό (για τουσ εργοδότεσ και τουσ διοικοφντεσ) και β) από
κατάςταςη προςωπικοφ κατά ειδικότητα, ςτθν οποία κα εμφαίνεται ο
αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν
επιχείρθςθ ή τυχόν ιςοδφναμα ζγγραφα κάθε επιχείρηςησ, ανάλογα με τθν
χϊρα ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ. Σε περίπτωςθ που θ κατάςταςθ προςωπικοφ
ςε κάποια χϊρα δεν κεωρείται από αρμόδια αρχι, τότε ο ςυμμετζχων πρζπει να
υποβάλλει μαηί με τθν κατάςταςθ προςωπικοφ και τθν ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι όποιασ άλλθσ αρμόδιασ
αρχισ τθσ χϊρασ που ζχει τθν ζδρα τθσ θ επιχείρθςθ, με τθν οποία κα
βεβαιϊνεται το περιεχόμενο τθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ. Σε χϊρεσ που δεν
προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ, αυτι μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ
διλωςθ.
Β) Σα νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά:
1) τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, κακϊσ και
2) τα ίδια δικαιολογητικά που αναφζρθηκαν ανωτζρω για τα φυςικά πρόςωπα,
τόςο για την εταιρεία όςο και για τουσ διοικοφντεσ αυτήσ (δθλαδι των μελϊν
του Δ.Σ. για τθν Α.Ε., του Διαχειριςτι των Ε.Ρ.Ε., όλων των εταίρων για τισ Ο.Ε.
και Ε.Ε.),
Γ) Σα ίδια δικαιολογητικά απαιτοφνται και για τουσ εγγυητζσ του (τόςο αυτϊν για
τθ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία όςο και αυτϊν για τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου
ςυμβολαίου).
7ο Σφμφωνα με τθν απόφαςθ του Υπουργοφ και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ
Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ με Αρ. πρωτ.:
873/55993/20-5-2015 και κζμα: «Κατανομι βοςκοτόπων ςτουσ κτθνοτρόφουσ τθσ
χϊρασ» κα εφαρμοςτοφν τα κατωτζρω:
 Σε περίπτωςθ φπαρξθσ περίςςειασ βοςκότοπου ςε Τοπικι/Δθμοτικι
Κοινότθτα του οικείου Διμου, το πλεόναςμα διατίκεται κατά προτεραιότθτα,
ςε κτθνοτρόφουσ των όμορων Τοπικϊν/Δθμοτικϊν Κοινοτιτων. Αν ςυνεχίηει






να υπάρχει περίςςεια, το πλεονάηον τμιμα μπορεί να κατανεμθκεί και ςε
κτθνοτρόφουσ ι μζλθ ςυνεταιριςμϊν άλλων περιοχϊν και άλλων Διμων
όμορων ι μθ, εντόσ των ορίων τθσ οικείασ Χ.Ε. ι του ίδιου νθςιοφ αν
πρόκειται για περιοχζσ τθσ νθςιωτικισ Ελλάδασ.
Πςοι από τουσ κτθνοτρόφουσ χρειάηονται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τουσ
και επικυμοφν να κάνουν χριςθ περιςςότερθσ ζκταςθσ βοςκότοπου, μποροφν
να αιτθκοφν χοριγθςθ επιπλζον ζκταςθσ βοςκοτόπου από τισ περιοχζσ όπου
υπάρχει απόκεμα. Αυτοί υπόκεινται ςτουσ όρουσ των μετακινοφμενων
κτθνοτρόφων και πρζπει να αποδεικνφουν και τθ μετακίνθςθ τουσ.
Η ζκταςθ που κατανζμεται ςε κάκε κτθνοτρόφο είναι ςυνεχόμενθ και ενιαία,
όπου αυτό είναι εφικτό.
Κτθνοτρόφοι που ζκαναν χριςθ του ίδιου βοςκότοπου για πάνω από 3 ζτθ
κατά τθν πενταετία 2012-2016, λαμβάνουν κατά προτεραιότθτα τισ ίδιεσ
εκτάςεισ εφόςον το επικυμοφν και το δθλϊςουν ςτθν αίτθςι τουσ.

8ο Πςοι κατζχουν με οποιονδιποτε τρόπο βοςκότοπουσ μεγαλφτερουσ των 500 ςτρ.
δεν δικαιοφνται να ςυμμετζχουν ςτθν εκμίςκωςθ των δθμοτικϊν βοςκιςιμων
εκτάςεων (περιςςευμάτων βοςκισ). Για τθν εξακρίβωςθ αυτοφ θ αρμόδια υπθρεςία
του Διμου διατθρεί τθν δυνατότθτα να ηθτιςει από τουσ κτθνοτρόφουσ
αποδεικτικά ςτοιχεία, όπωσ αντίγραφα των εντφπων των φορολογικϊν δθλϊςεων ι
τθσ Ενιαίασ Διλωςθσ Εκμετάλλευςθσ (ΟΣΔΕ) τθσ προθγοφμενθσ περιόδου, που να
βεβαιϊνουν ι όχι αυτι τθν χριςθ.
9ο Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Διάκεςθσ και Διαχείριςθσ Βοςκοτόπων του Διμου μασ,
οι κτθνοτρόφοι που κάνουν χριςθ δθμοτικοφ βοςκότοπου απαγορεφεται:
 Να τον περιφράηουν. Οι παραβάτεσ τιμωροφνται με πρόςτιμο και τουσ
επιβάλλεται θ άμεςθ απομάκρυνςθ τθσ περίφραξθσ διαφορετικά κα
απομακρφνεται από τα ςυνεργεία του Διμου και κα τουσ βεβαιϊνεται το
αναλογοφν ποςό.
 Να τον καλλιεργοφν με μθχανικά ι άλλα μζςα.
 Να τον λιπαίνουν και να κάνουν ρίψθ φυτοφαρμάκων ςε αυτόν.
 Να τον αποψιλϊνουν με μθχανικά ι άλλα μζςα (π.χ. κάψιμο).
 Να προβαίνουν ςε ενζργειεσ καταπάτθςθσ και αλλοίωςθσ του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ.
 Να τον υπεκμιςκϊνουν ςε τρίτουσ.
 Να αποκλείουν – περιφράςςουν δρόμουσ πρόςβαςθσ προσ τουσ βοςκοτόπουσ
(αγροτικό δίκτυο).
 Να επεμβαίνουν ςτα δίκτυα άρδευςθσ ι ςτισ πθγζσ που ζχει γίνει
υδρομάςτευςθ, για πότιςμα των ηϊων.
10ο Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία πρζπει να καταθζςει ςτθν επιτροπι
διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ ωσ εγγφηςη γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ
του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι ανεγνωριςμζνθσ
Τράπεηασ ι βεβαίωςθ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων για
παρακατάκεςθ ςε αυτό, από αυτόν που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτθ δθμοπραςία ι
άλλο που να ενεργεί για λογαριαςμό του διαγωνιηομζνου, ομολογιϊν Δθμοςίου,
Τράπεηασ, ι Οργανιςμοφ κοινισ ωφζλειασ, που αναγνωρίηονται ςτθ διακιρυξθ.

Η εγγφηςη, κα είναι ίςθ με το (1/10) του ελάχιςτου ορίου πρϊτθσ προςφοράσ για
τον κάκε βοςκότοπο αντίςτοιχα, ιτοι ποςοφ ανά βοςκότοπο ωσ κάτωκι:
1.
Στθ Σ.Κ. Λίμνησ οι βοςκιςιμοι τόποι :
1.1. ΑΪΣΑ ποςοφ 200,00€.
1.2. ΓΛΑΣΖΗΝΙΕ ποςοφ 20,00€.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Στθν Σ.Κ ΛΕΒΙΔΙΟΤ οι βοςκιςιμοι τόποι :
ΚΑΛΟΓΕΡΟΧΩΡΑΦΟ ποςοφ 20,00€.
ΠΕΡΑ - ΛΑΔΙΚΟ ποςοφ 10,00€.
ΚΑΠΕΛΗ - ΠΗΔΗΜΑΣΑ ποςοφ 50,00€.
ΡΟΤΜΑΝΙΑ - ΓΑΤΡΟ ποςοφ 20,00€.
ΚΡΕΠΕΣΕΛΟ ποςοφ 26,00€.

3.
Στθ Σ.Κ. Καρδαρά ο βοςκιςιμοσ τόποσ :
3.1. ΚΟΣΙΑΚΟΛΑΚΕ - ΛΑΚΩΜΑΣΑ ποςοφ 212,00€.
Η ανωτζρω εγγφθςθ, κα επιςτραφεί, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
11ο Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει αυτό ςτθν
επιτροπι τθσ δθμοπραςίασ πριν από τθν ζναρξθ του ςυναγωνιςμοφ, ςτθν οποία
πρζπει να παρουςιάςει το, για το ςκοπό αυτό, νόμιμο πλθρεξοφςιο.
12ο Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον πλειοδότθ, θ δζςμευςθ δε αυτι,
μεταβαίνει αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακολοφκουσ και επιβαρφνει
οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ.
13ο Η κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ γίνεται ςτον πλείονα προςφζροντασ εντόσ 3ϋ τθσ
ϊρασ μετά τθν τελευταία προςφορά που εκφωνείται από τον κιρυκα μετά από
εντολι του Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ.
14ο Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ
κα υπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και κα είναι αλλθλεγγφωσ και ςε
ολόκλθρο υπεφκυνοσ με αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
15ο Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα για αποηθμίωςθ λόγω μθ ζγκριςθσ
των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα.
16ο Τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ περί του εάν είναι ικανοποιθτικό μίςκωμα ι όχι είναι
ςτθν ζγκριςθ τθσ Ο.Ε.
17ο Το μίςκωμα κα καταβλθκεί ςε δφο μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, το δε
αναλογοφν χαρτόςθμο 3% κακϊσ και το Ο.Γ.Α. χαρτοςιμου 20% βαρφνει τον
μιςκωτι.
18ο Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν
κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ ζγκριςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, για
το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ, να προςζλκει μαηί με τον εγγυθτι του και
προςκομίηοντασ εγγυθτικι επιςτολι ποςοφ ίςου με ποςοςτό 10% επί του ποςοφ
του μιςκϊματοσ που κα επιτευχκεί, για τθν ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
διαφορετικά θ εγγφθςθ που ζχει κατακζςει καταπίπτει υπζρ του Διμου χωρίσ
δικαςτικι παρζμβαςθ, ενεργείται δε αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ αυτοφ και του
εγγυθτι του και ενζχονται και οι δφο για τθ μικρότερθ διαφορά του αποτελζςματοσ
τθσ δθμοπραςίασ από τθν προθγοφμενθ όμοια.

19ο Ο Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτοφ, οφτε υποχρεοφται ςε επιςτροφι ι
μείωςθ μιςκϊματοσ ι και λφςθ τθσ ςφμβαςθσ άνευ αποχρϊντοσ λόγου.
20ο Η ςφμβαςθ αυτι κεωρείται ότι καταρτίςτθκε οριςτικά μετά τθν ζγκριςθ του
αποτελζςματοσ από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
21ο Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του μιςκίου, τισ υπζρ αυτοφ
δουλειζσ, τα όρια αυτοφ, να προςτατεφει αυτό από κάκε καταπάτθςθ και γενικά να
διατθρεί το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ.
22ο

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται όταν λιξει θ ςφμβαςθ να παραδϊςει το μίςκιο ςτθν
κατάςταςθ που το παρζλαβε, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ.

23ο Απαγορεφεται απόλυτα θ ςιωπθρά αναμίςκωςθ κακϊσ και υπεκμίςκωςθ του
μιςκίου από το μιςκωτι.
24ο Ο εκμιςκωτισ δεν ευκφνεται απζναντι του μιςκωτι για τθν πραγματικι κατάςταςθ
που βρίςκεται το μίςκωμα (λιβάδι), διότι ο μιςκωτισ υποτίκεται ότι γνωρίηει αυτό.
25ο Σε περίπτωςθ καταςτροφισ των βοςκοτόπων από πυρκαγιά παφουν αυτοδικαίωσ
να ιςχφουν οι ςχετικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ, ωσ προσ τθν καμζνθ ζκταςθ, διότι από το
Σφνταγμα και από τον Νόμο είναι δεδομζνθ και υποχρεωτικι θ προςταςία τθσ
καμζνθσ δαςικισ ζκταςθσ και από βοςκι.
26ο Εάν ο μιςκωτισ λιβαδιοφ κάνει χριςθ βοςκοτόπων που δεν ςυμπεριλαμβάνονται
ςτο λιβάδι που ζχει εκμιςκϊςει κα του επιβάλλεται πρόςτιμο αυκαίρετθσ χριςθσ
βοςκισ.
27ο Αντιρριςεισ κατά του κφρουσ τθσ δθμοπραςίασ μποροφν να υποβλθκοφν μόνο από
τουσ κτθνοτρόφουσ που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό ι αποκλείςτθκαν από αυτόν.
Οι αντιρριςεισ υποβάλλονται μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν
ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ και απευκφνονται ςτον Ρρόεδρο τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ.
28ο Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και
επαναλθπτικισ και ςφνταξθσ μιςκωτθρίου, βαρφνουν αυτόν, ςτον οποίο
κατακυρϊκθκε οριςτικά θ δθμοπραςία.
29ο Η δημοπραςία κα είναι φανερή πλειοδοτική και κα διενεργθκεί ςτο Δημοτικό
Κατάςτημα Σρίπολησ, ςτθ Διεφκυνςθ Λαγοπάτη 45 και Αταλάντησ (1οσ
όροφοσ, αίθουςα ςυςκζψεων), την 6η του μινα Ιουλίου, του ζτουσ 2017,
θμζρα Πζμπτη, ενϊπιον τθσ κατά Νόμο αρμόδιασ Επιτροπισ.
Ώρα ζναρξ ησ αποδοχισ προςφορϊν: 12:30 μ.μ.
Ώρα λήξησ αποδοχισ προςφορϊν: 1:00 μ.μ.
Στθν περίπτωςθ που θ δθμοπραςία αποβεί άκαρπη, για οποιοδιποτε λόγο, θα
επαναληφθεί μετά από δφο εβδομάδεσ από τθν αρχικι δθμοπραςία, την ίδια
ημζρα, την ίδια ϊρα και ςτον ίδιο χϊρο.

Ο Γήμαπσορ Σπίποληρ

Γημήηπιορ Παςλήρ

