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       Ο υπογεγραµµένος  Μηνάς Παππάς ∆ήµαρχος Φιλιατών 

         

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

    
εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση βοσκήσιµων 

εκτάσεων  της Τοπικής Κοινότητας Ραβενής Ραβενής Ραβενής Ραβενής    της ∆ηµοτικής Ενότητας Φιλιατών.    

Άρθρο 1ο Περιγραφή βοσκήσιµων εκτάσεων 
  Οι προς εκµίσθωση βοσκήσιµες εκτάσεις της ΤΚ Ραβενής, ως περίσσευµα βοσκής 
βρίσκονται στις θέσεις « Βουνό – Βρασό »,« Καραµάνη » , « Αναβρυστικά», « Κάτω Καρυά » 
και   « Κοντροπούλα » έκτασης 4.000 στρ 

 Σε όλα τα παραπάνω βοσκοτόπια ο εκµισθωτής έχει δικαίωµα να εισάγει προς βοσκή µικρά 
παραγωγικά  ζώα  ( αιγοπρόβατα).∆εν θα επιτρέπεται  η βόσκηση σε περιοχές που υπάρχει 
απαγόρευση από δασικές απαγορευτικές διατάξεις. 

 Άρθρο 2ο Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας 
 Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί την ορισθείσα ηµέρα και ώρα, 
που αναφέρεται παρακάτω ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π∆ 270/81που έχει 
ορισθεί µε την υπ΄αριθµ 11/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Φιλιατών. 

 

Άρθρο 3ο Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

 Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 και από ώρα  10:30 πµ µέχρι 

11:30    πµ  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στους Φιλιάτες.  

 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 Τετάρτη  29 Μαΐου 2013 και από ώρα  10:30 πµ µέχρι 11:30 πµ. 

 

Άρθρο 4ο ∆ικαίωµα  συµµετοχής στη ∆ηµοπρασία 
 Στη ∆ηµοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι δηµότες  κτηνοτρόφοι κάτοικοι του ∆ήµου. 

Άρθρο 5ο Κατώτατο όριο της πρώτης συµµετοχής 

Το κατώτατο  όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στα 0,40 Ευρώ/στρέµµα (λόγω µικρότερου 

χρόνου εκµίσθωσης) συνολικά δηλαδή 1.600 Ευρώ για ολόκληρο την υπό δηµοπράτηση 
έκταση ευρισκόµενη στις θέσεις « Βουνό – Βρασό », « Καραµάνη » , « Αναβρυστικά», « 
Κάτω Καρυά » και  « Κοντροπούλα » έκτασης 4.000 στρ 

Άρθρο 6ο Εγγυητής 
 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. 

Άρθρο 7ο ∆ιάρκεια µίσθωσης 
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται από από τη κατοχύρωση της δηµοπρασίας έως 31/12/2013 
  Ο µισθωτής υποχρεούται µε την λήξη της µίσθωσης να παραδώσει το µίσθιο στην 
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

 

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΩΗΦ-ΜΘΑ



 

Άρθρο 8ο Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 
 Απαγορεύεται αυστηρά η υπεκµίσθωση και η σιωπηρή αναµίσθωση των βοσκήσιµων 
εκτάσεων 

Άρθρο 9ο Εγγύηση και δικαιολογητικά συµµετοχής 
 Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας 
της δηµοπρασίας  
• ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης 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  , που 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. 
• Βεβαίωση δηµοτικότητας και µόνιµης κατοικίας 
• Βεβαίωση µη οφειλής στον ∆ήµο Φιλιατών 
• Φορολογική ενηµερότητα 
• Βεβαίωση εισαγωγής ζώων στους δηµοτικούς βοσκοτόπους 
• Υπεύθυνη δήλωση, που θα δηλώνει ότι είναι κατά κύριο επάγγελµα δηµότης – 
κτηνοτρόφος, κάτοικος του ∆ήµου και ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καµία 
επιφύλαξη τους όρους της. 

Άρθρο 8ο Υποχρεώσεις µισθωτή 
1.Ο µισθωτής υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ούτως ώστε να µην 
εισέρχονται τα ζώα στους οικισµούς. 
2.Κατά το χρονικό διάστηµα το οποίο ο µισθωτής δεν θα κάνει χρήση του µισθίου ,ο 
οποιοδήποτε κάνει χρήση του εκµισθωµένου βοσκοτόπου θα θεωρείται αυθαίρετος και θα 
φορολογείται ως ο νόµος ορίζει. 
3.Απαγορεύεται αυστηρά η υπεκµίσθωση 
4.Ο µισθωτής οφείλει να προφυλάσσει τις τυχόν ιδιωτικές εκτάσεις που υπάρχουν εντός των 
βοσκοτόπων. 
5.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 
6. Τυχόντα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 
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. 
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη κα η δέσµευση αυτή µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 
 Με τη  συµµετοχή και µόνο στη δηµοπρασία τεκµαίρεται η πλήρης αποδοχή  των όρων που 
καθορίστηκαν  µε την  αριθµ. 47/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και εγκρίθηκε 
µε το αρθ. Πρωτ.1042/22336/25-4-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου 
– ∆υτ. Μακεδονίας καθώς και η πλήρης συµµόρφωση προς αυτούς.  Επίκληση άγνοιας  των 
όρων αυτών δεν επιτρέπεται σε ουδεµία περίπτωση. 
Για περισσότερες πληροφορίες  να απευθύνεστε, στον Κο Νικόλαο Μόσχο του στο τηλέφωνο 
2664360117-6 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

                                                    
    

                                                                                                                                                                                                                                                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΣΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΣΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ    
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