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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ
ΠΔΡΙΔΤΜΑΣΩΝ ΒΟΚΗ Γ.Δ. ΦΑΛΑΝΘΟΤ
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 341/2017 απόθαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος,
ε) Ση με απιθμό 391/2017 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. Φαλάνθος
για ηο έηορ 2017.

Οι όποι ηηρ διακήπςξηρ, ζύμθωνα με ηοςρ οποίοςρ η
επιηποπή θα ενεπγήζει ηη δημοππαζία, είναι οι εξήρ :
1ο Τα μίςκια, είναι δθμοτικζσ βοςκιςιμεσ εκτάςεισ (περιςςεφματα βοςκισ) τθσ Δ.Ε.
Φαλάνκου για το ζτοσ 2017 βρίςκονται ςτισ κζςεισ :
1.
τθ Τ.Κ. Αλωνίςταινασ οι βοςκιςιμοι τόποι :
1.1. Μεγάλθ Λάκα – Γκλάβα : Ζκταςθ επιφάνειασ 5.000 ςτρ. περίπου, με όρια :
Ροεινό – Κορυφογραμμι – Καρδαρά – Αλωνίςταινα.
Για τον ςυγκεκριμζνο βοςκότοπο ςφμφωνα και με το ζγγραφο του Προζδρου
τθσ Σ.Κ. (αρικ. πρωτ. 4/13-5-2016) επιςθμαίνεται ότι δεν υπάρχει νερό για
πότιςμα ηϊων, διότι θ πθγι, που ζκαναν χριςθ οι κτθνοτρόφοι τα
προθγοφμενα χρόνια, χρθςιμοποιείται πλζον για να καλφψει τισ ανάγκεσ των
κατοίκων του χωριοφ. Όποιοσ ενδιαφερκεί να νοικιάςει τον ςυγκεκριμζνο
βοςκότοπο κα πρζπει να εξαςφαλίςει από μόνοσ του το νερό για τα
αιγοπρόβατά του.

1.2

Κεχρωτι – Τηελάτθ : Ζκταςθ επιφάνειασ 8.000 ςτρ. περίπου, με όρια : Βυτίνα
– Καρδαρά – Αλωνίςταινα.

2.
2.1

τθ Τ.Κ. Σιλίμνασ οι βοςκιςιμοι τόποι :
Πεηόγκορα – Περιςτζρια : Ζκταςθ επιφάνειασ 2.000 ςτρ. περίπου, με όρια:
φνορα Βαλτετςίου ιλίμνασ – τζρνα – Λακοφλια – οφελο – Βρφςθ – Καρδιά
– Άγιοσ Γεϊργιοσ – Χελιϊτθ – Νταυραμιτι – Παναγιά – Βρφςθ Βαρβάρα –
Διάςελο – Μάλλιαρθ
Φτερόλακα : Ζκταςθ επιφάνειασ 3.500 ςτρ. περίπου, με όρια: Πόροσ – πθλιά
– Δρομίςκοσ – Ρζμα Κουμαςόρεμα – Βουρκολάκουσ – Φτερόλακα – Ντινοφςθ
– Πουρνάρι – Λαγονζρι – Φεκλιά Χωράφι – Μάλιαρθ – Διάςελο – Μεγάλθ
Πλεφρα – Παναγιωταρόλακα – Αλουπότρυπα – Γελαδοκόπρι – Μαγιακίςτρα –
Βρφςθ Καρκρόλι – Χοφνθ – Οβορό – Λικαρόλακα – Γεφφρι – Ντουμανόγλι –
Χουνάκι – Χαλάςματα – Μοφργο Λικάρι – Ανυψόλακα – Όρια Σςελεπάκου –
Κερμοβοφνι – Καταραχάκια – Πόροσ.

2.2

2ο Ωσ κατϊτατο όριο μιςκϊματοσ για όλθ τθ διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ ορίηεται το
ποςό που αναφζρεται κατωτζρω για κάκε περιοχι:
1.
τθν Τ.Κ. Αλωνίςταινασ οι βοςκιςιμοι τόποι :
1.1. Μεγάλθ Λάκα – Γκλάβα : Ζκταςθ επιφάνειασ 5.000 ςτρ. περίπου, με ελάχιςτο
ποςό πρϊτθσ προςφοράσ (κατϊτερο μίςκωμα) 525,00 €.
1.2 Κεχρωτι – Τηελάτθ : Ζκταςθ επιφάνειασ 8.000 ςτρ. περίπου, με ελάχιςτο
ποςό πρϊτθσ προςφοράσ (κατϊτερο μίςκωμα) 1.210,00 €.
2.
2.1
2.2

τθν Τ.Κ. Σιλίμνασ οι βοςκιςιμοι τόποι :
Πεηόγκορα – Περιςτζρια : Ζκταςθ επιφάνειασ 2.000 ςτρ. περίπου, με ελάχιςτο
ποςό πρϊτθσ προςφοράσ (κατϊτερο μίςκωμα) 1.000,00 €.
Φτερόλακα : Ζκταςθ επιφάνειασ 3.500 ςτρ. περίπου, με ελάχιςτο ποςό
πρϊτθσ προςφοράσ (κατϊτερο μίςκωμα) 1.275,00 €.

3ο Η διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ ορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ και ζωσ το τζλοσ μθνόσ Δεκεμβρίου 2017.
4ο τθ 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 ςτθ δθμοπραςία, πρζπει να προςκομίςει πρόςφατεσ
(ζκδοςθσ όχι παλαιότερθσ των δζκα πζντε (15) θμερϊν πριν τθν θμερομθνία τθσ
δθμοπραςίασ) βεβαιϊςεισ και πιςτοποιθτικά, ότι είναι κατά επάγγελμα αγρότθσ
και περί μθ οφειλισ, ωσ κάτωκι:
Α) Τα φυςικά πρόςωπα:
1) Βεβαιϊςεισ περί μθ οφειλισ, από: α) το Σμιμα Σαμείου του Διμου Σρίπολθσ, β)
τθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Σριπόλεωσ (Δ.Ε.Τ.Α.Σ.), γ) το
Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Διμου Σρίπολθσ και δ) από το
Σμιμα Σαμείου του Διμου τθσ ζδρασ δραςτθριότθτασ του (ςε περίπτωςθ που
δεν ζχει ζδρα ςτο Διμο Σρίπολθσ).

2) Φορολογικι Ενθμερότθτα και
3) Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει
πωσ είναι ενιμεροι προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν ειςφορζσ
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (κφριασ) κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ. Σο 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.). ε κάκε περίπτωςθ, ο οργανιςμόσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ
ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν και
των διοικοφντων (δθλαδι των μελϊν του Δ.. για τθν Α.Ε., του Διαχειριςτι των
Ε.Π.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
κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα, ςτθν οποία κα εμφαίνεται ο
αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν
επιχείρθςθ ι τυχόν ιςοδφναμα ζγγραφα κάκε επιχείρθςθσ, ανάλογα με τθν
χϊρα ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ. ε 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. ε χϊρεσ που δεν
προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ, αυτι μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ
διλωςθ.
Β) Τα νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά:
1) τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, κακϊσ και
2) τα ίδια δικαιολογθτικά που αναφζρκθκαν ανωτζρω για τα φυςικά πρόςωπα,
τόςο για τθν εταιρεία όςο και για τουσ διοικοφντεσ αυτισ (δθλαδι των μελϊν
του Δ.. για τθν Α.Ε., του Διαχειριςτι των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τισ Ο.Ε.
και Ε.Ε.),
Γ) Τα ίδια δικαιολογθτικά απαιτοφνται και για τουσ εγγυθτζσ του (τόςο αυτϊν για
τθ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία όςο και αυτϊν για τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου
ςυμβολαίου).
7ο φμφωνα με τθν απόφαςθ του Τπουργοφ και του Αναπλθρωτι Τπουργοφ
Παραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ με Αρ. πρωτ.:
873/55993/20-5-2015 και κζμα: «Κατανομι βοςκοτόπων ςτουσ κτθνοτρόφουσ τθσ
χϊρασ» κα εφαρμοςτοφν τα κατωτζρω:
 ε περίπτωςθ φπαρξθσ περίςςειασ βοςκότοπου ςε Σοπικι/Δθμοτικι
Κοινότθτα του οικείου Διμου, το πλεόναςμα διατίκεται κατά προτεραιότθτα,
ςε κτθνοτρόφουσ των όμορων Σοπικϊν/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.






Όςοι 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 Όςοι 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 (ΟΔΕ) τθσ προθγοφμενθσ περιόδου, που να
βεβαιϊνουν ι όχι αυτι τθν χριςθ.
9ο φμφωνα 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 κατακζςει ςτθν επιτροπι
διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ ωσ εγγφθςθ γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ
του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι ανεγνωριςμζνθσ
Σράπεηασ ι βεβαίωςθ του Σαμείου Παρακατακθκϊν 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,
Σράπεηασ, ι Οργανιςμοφ κοινισ ωφζλειασ, που αναγνωρίηονται ςτθ διακιρυξθ.
Η εγγφθςθ, κα είναι ίςθ με το (1/10) του ελάχιςτου ορίου πρϊτθσ προςφοράσ για
τον κάκε βοςκότοπο αντίςτοιχα, ιτοι ποςοφ ανά βοςκότοπο ωσ κάτωκι:

1.

Σθσ Τ.Κ Αλωνίςταινασ :

1.1. Μεγάλθ Λάκα – Γκλαβά ποςοφ 52,50 €
1.2. Κεχρωτι – Τηελάτθ ποςοφ 121,00 €

2. Σθσ Τ.Κ. Σιλίμνασ :
2.1 Πεηόγκορα – Περιςτεριά ποςοφ 100,00 €
2.2 Φτερόλακκα ποςοφ 127,50 €
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 Προζδρου 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 Σα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ περί του εάν είναι ικανοποιθτικό μίςκωμα ι όχι είναι
ςτθν ζγκριςθ τθσ Ο.Ε.
17ο Σο 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 ε περίπτωςθ καταςτροφισ των βοςκοτόπων από πυρκαγιά παφουν αυτοδικαίωσ
να ιςχφουν οι ςχετικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ, ωσ προσ τθν καμζνθ ζκταςθ, διότι από το
φνταγμα 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 Πρόεδρο 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 δθμοπραςία κα είναι φανερι πλειοδοτικι και κα διενεργθκεί ςτο Δθμοτικό
Κατάςτθμα Τρίπολθσ, ςτθ Διεφκυνςθ Λαγοπάτθ 45 και Αταλάντθσ (1οσ
όροφοσ, αίκουςα ςυςκζψεων), τθν 6θ του μινα Ιουλίου, του ζτουσ 2017,
θμζρα Πζμπτθ, ενϊπιον τθσ κατά Νόμο αρμόδιασ Επιτροπισ.
Ώρα ζναρξθσ αποδοχισ προςφορϊν: 11:30 π.μ.
Ώρα λιξθσ αποδοχισ προςφορϊν: 12:00 το μεςθμζρι
τθν περίπτωςθ που θ δθμοπραςία αποβεί άκαρπθ, για οποιοδιποτε λόγο, κα
επαναλθφκεί μετά από δφο εβδομάδεσ από τθν αρχικι δθμοπραςία, τθν ίδια
θμζρα, τθν ίδια ϊρα και ςτον ίδιο χϊρο.

Ο Γήμαπσορ Σπίποληρ

Γημήηπιορ Παςλήρ

