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       Ο υπογεγραµµένος  Μηνάς Παππάς ∆ήµαρχος Φιλιατών 
 

        ∆ιακηρύττει ότι:∆ιακηρύττει ότι:∆ιακηρύττει ότι:∆ιακηρύττει ότι:    
    

α) Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση έκτασης 4,00 στρ. της 

Τοπικής Κοινότητας Κυπαρίσσου για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεωνανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεωνανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεωνανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.                                                                                                                                                                                                                             
Το εν λόγω τεµάχιο βρίσκεται εντός του υπ΄αριθµ. 161 τεµαχίου ∆ιανοµής 1935 
Αγροκτήµατος Μαντζαρίου, που έχει συνολικό εµβαδόν 134,362 στρ.. 
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου µισθώµατος ορίζεται στο ποσό των ∆έκα 
(10,00) Ευρώ ανά στρέµµα,µε ετήσια αναπροσαρµογή του τιµήµατος 5% επί της 
µισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος. 

   Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 15η 15η 15η 15η ΜαΐουΜαΐουΜαΐουΜαΐου ηµέρα Τετάρτη ηµέρα Τετάρτη ηµέρα Τετάρτη ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00΄µέχρι 

11.00΄στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στους Φιλιάτες.   
β) Η διάρκεια της εκµίσθωσης, ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη, µε δυνατότητα παράτασης 
για άλλα δέκα (10) έτη, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του µισθωτή και θα αρχίζει από την 
υπογραφή της οικείας σύµβασης. 

γ) ∆ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε κτηνοτρόφος κατοικοδηµότης της ΤΚ Κυπαρίσσου ,ο 
οποίος δεν έχει στην κατοχή του άλλη µισθωµένη ή ιδιόκτητη έκταση για εγκατάσταση 
σταβλικών εγκαταστάσεων ( θα προσκοµίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση) . 

δ) Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται εκτός από τα στοιχεία 

ταυτοπροσωπίας και ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας. 

- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι α) ασκεί το επάγγελµα 

του κτηνοτρόφου στην ΤΚ. Κυπαρίσσου του ∆ήµου Φιλιατών β) δεν έχει στην κατοχή του 

άλλη µισθωµένη ή ιδιόκτητη έκταση για εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων 

    - Βεβαίωση δηµοτικότητας και µόνιµης κατοικίας 

    - Βεβαίωση εισαγωγής ζώων στους δηµοτικούς βοσκοτόπους 

    - Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης Οικ. Έτους 2012 

- Φορολογική Ενηµερότητα   

- Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου µη οφειλής 

- Γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από  τον επιθυµούντα να λάβει µέρος στη 
δηµοπρασία  ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, οµολογιών 
∆ηµοσίου ,Τράπεζας ή οργανισµού κοινής ωφέλειας που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, 
ποσού ίσου προς το     ένα δέκατο    του οριζόµενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης 
προσφοράς ,ήτοι αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ 
 Η παραπάνω θα αντικατασταθεί µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη , ποσού ίσου 
µε το ανωτέρω ποσοστό επί του µισθώµατος που θα επιτευχθεί για το κάθε αγροτεµάχιο. 
Σε περίπτωση καταγγελίας , η πρόωρης λήξης της σύµβασης που θα υπογραφεί,  η 
εγγύηση που έχει καταθέσει ο πλειοδότης καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου. 



 

 

ε) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό κάποιου άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην 

επιτροπή δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισµού στην οποία πρέπει να 
παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόµιµο πληρεξούσιο. 

στ) Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη κα η δέσµευση αυτή µεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 

ζ) Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο   εγγυητή  που θα είναι 

αλληλεγγύως  και σε ολόκληρο το µίσθωµα υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των 
όρων της σύµβασης. 

η) Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου ,τις υπέρ αυτού δουλείες, 

τα όρια αυτού , να  το προστατεύει από κάθε καταπατητή και γενικά να διατηρεί το µίσθιο 
σε καλή κατάσταση , διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

θ) Με τη  συµµετοχή και µόνο στη δηµοπρασία τεκµαίρεται η πλήρης αποδοχή  των όρων 

που καθορίστηκαν  µε την  υπ΄αριθµ. 45/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
εγκρίθηκε µε το υπ΄αριθµ. 1006/21387/23-04-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας καθώς και η πλήρης συµµόρφωση προς αυτούς.  

Επίκληση άγνοιας  των όρων αυτών δεν επιτρέπεται σε ουδεµία περίπτωση. 

ι) Σε περίπτωση που η δηµοπρασία  για κάποιο από τα παραπάνω αγροτεµάχια αποβεί 

άγονη,θα επαναληφθεί η δηµοπρασία για το συγκεκριµένο αγροτεµάχιο, µε τους ίδιους 
ακριβώς όρους την 22η Μαΐου 2013 και την αντίστοιχη ώρα που ορίζεται στη  διακήρυξη 
τούτη.Σε περίπτωση που και αυτή αποβεί άγονη ,η δηµοπρασία  θα επαναληφθεί σε 
ηµεροµηνία και ώρα ,που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλιατών και 
στην οποία έχουν δικαίωµα να συµµετάσχουν και άλλοι δηµότες των άλλων Τοπικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου Φιλιατών ,σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 195 του ∆ΚΚ 
Ν/3463.2006 
ιαιαιαια) Κατόπιν της δηµοπρασίας και της ανακήρυξης του πλειοδότη, θα πρέπει ο 
πλειοδότης να συγκεντρώσει τις γνωµοδοτήσεις όλων των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών 
και µόνο εφόσον γνωµοδοτήσουν θετικά θα προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την 
σύνταξη και υπογραφή µισθωτηρίου συµβολαίου. 

ιγ)ιγ)ιγ)ιγ)    Η έναρξη εργασιών ανέγερσης των σταβλικών εγκαταστάσεων και η έκδοση άδειας 
λειτουργίας της κτηνοτροφικής επιχείρησης για την οποία εκµισθώθηκε η έκταση πρέπει να 
αρχίσει άµεσα και να ολοκληρωθεί µέσα σε διάστηµα τριών (3) ετών από τη σύνταξη του 
µισθωτηρίου.... Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λόγω αντικειµενικών δυσκολιών παρέχεται 
δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόµη έτος. 

ιβ)  Για περισσότερες πληροφορίες  να απευθύνεστε, στον Κο Νικόλαο Μόσχο του στο 

τηλέφωνο 2664360117 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
                                                    

    

                                                                                      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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