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Ο Δήμαρχος του Δήμου Κόνιτσας 

Διακηρύσσει ότι: 

 

Την 19
η
 Αυγούστου 2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 -11:00 πρωινή θα 

διενεργηθεί στο δηµοτικό Κατάστηµα ∆ήµου Κόνιτσας, (2ος όροφος- Αίθουσα 
συνεδρίασης ∆.Σ) στην Κόνιτσα, τακτική πλειοδοτική δηµοπρασία, για την εκµίσθωση 
των βοσκοτόπων, µε τους παρακάτω όρους:  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 
Οι προς εκµίσθωση βοσκότοποι που αποτελούν περίσσευµα βοσκής, για την 

Τοπική Κοινότητα ∆ιστράτου, είναι οι εξής: 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ∆ΙΣΤΡΑΤΟΥ   
ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 
ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΠΟΤΣΙΑ 2.100 550 1.000,00 € 
ΛΙΜΝΗ 1.200 300 500,00 € 

 
 Τα όρια κάθε βοσκότοπου θα υποδειχθούν στον πλειοδοτούντα κτηνοτρόφο από 
τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας ∆ιστράτου. 
  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
(Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας) 

 
Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και διεξάγεται από την αρµόδια 

επιτροπή. 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. Κάθε προσφορά είναι 
δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα,  η δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2013 
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αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον 
τελευταίο πλειοδότη. 

ν 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. 

Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού 
ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της 
οικείας διακήρυξης προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά 
της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί 

 
ΑΡΘΡΟ 3ον 

(∆ικαίωµα Συµµετοχής) 

 
Για  να γίνει κάποιος δεκτός στην δηµοπρασία πρέπει να είναι επαγγελµατίας 

κτηνοτρόφος δηµότης ή ετεροδηµότης µε ποινή ακύρωσης της δηµοπρασίας, 
ανεξαρτήτου αριθµού ιδιόκτητων εκτάσεων και οι οποίοι δεν είναι οφειλέτες προς τον 
∆ήµο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

(Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς) 

 

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται για κάθε ακίνητο (βοσκότοπο)  
στο άρθρο -1- της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ον 

(Εγγύηση) 
 

Κανείς δεν γίνεται 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 
δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να 
λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του 
διαγωνιζοµένου, οµολογιών δηµοσίου, 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 αντίστοιχα για κάθε τοποθεσία. 

Το ποσό της εγγύησης αναλυτικά για κάθε βοσκότοπο φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ∆ΙΣΤΡΑΤΟΥ  

ΘΕΣΗ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ € 

Μπότσια 1.000,00€ 100,00 € 
Λίµνη 500,00€ 50,00 € 

  
ΑΡΘΡΟ 6ον 
(Αποκλεισµοί) 

 

Αποκλείονται από την δηµοπρασία αν κατά την  διενέργεια την δηµοπρασίας οι 
ενδιαφερόµενοι κτηνοτρόφοι δεν προσκοµίσουν : 

� βεβαίωση από την Ταµιακή Υπηρεσία του ∆ήµου Κόνιτσας περί µη οφειλής. 
� Βεβαίωση της αρµόδια ∆.Ο.Υ στην οποία υπάγονται ότι εκπλήρωσαν τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 7ον  

(Κατάπτωση εγγυητικής) 
 

Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να υπογράψει τα 
πρακτικά της δηµοπρασίας µαζί µε τον εγγυητή του, σε διαφορετική περίπτωση η 
χρηµατική εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου Κόνιτσας άνευ καµίας δικαστικής 
παρέµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ον 

(Εγγυητής) 
 

Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει 
αξιόχρεων εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει  τα πρακτικά της δηµοπρασίας και ο οποίος 
θα είναι αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µε τον ίδιο µέχρι την εκπλήρωση 
των όρων της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

(∆ικαίωµα αποζηµίωσης) 

 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης 

των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της διοικητικής 
αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ον 

 
Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται σε διάστηµα (10) 

ηµερών  από την κοινοποίηση της πράξεως της ∆ιοικητικής Αρχής να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

(Σύµβαση) 

 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, όπως εντός δέκα ηµερών από την 

κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής 
αρχής (Οικονοµική Επιτροπή) 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. 

 
ΆΡΘΡΟ 12ο 

(∆ιάρκεια εκµίσθωσης - αναπροσαρµογή µισθώµατος) 

 
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του συµφωνητικού έως 

τις 31 Οκτωβρίου του 2013. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ον 
(Προθεσµία καταβολής του µισθώµατος) 

 
Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το 

ποσό του επιτευχθησοµένου µισθώµατος στην Ταµιακή Υπηρεσία του ∆ήµου Κόνιτσας 
υπέρ του ∆ήµου σε µία δόση (εφάπαξ) πριν την υπογραφή της σύµβασης και πριν την 
εισαγωγή των ζώων στις ∆ηµοτικές βοσκές.  
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ΑΡΘΡΟ 14ον 
 

Από την  ηµεροµηνία που θα κοινοποιηθεί η πράξη της ∆ιοικητικής Αρχής στον 
τελευταίο πλειοδότη η σύµβασης θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ον 

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 δήµου 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ον 
Ευθύνη δήµου 

 
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού, για την οποία (κατάσταση) 

συµπεραίνεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε 
δουλείας επί του κτήµατος, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος 
ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 

ΑΡΘΡΟ 17ον  

Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 

 
Σιωπηρά  εκµίσθωση η υπερεκµίσθωση του µισθίου απαγορεύεται απολύτως. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ον 

 
Ο αναδειχθησόµενος  τελευταίος πλειοδότης θα εισαγάγει  αριθµό όχι 

µεγαλύτερο από τον παραπάνω καθορισθέντα. 
ΑΡΘΡΟ 19ο 

 (Λήξη µίσθωσης) 

 
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιον 

στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

ΑΡΘΡΟ 20ον 
Επανάληψη ∆ηµοπρασίας 

 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν 

παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου 

όταν: 
� Το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω 

ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της 
δηµοπρασίας 

� 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. 
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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. 

 
ΑΡΘΡΟ 21ον 

Ισχύς σύµβασης λόγω καταστροφής βοσκότοπου 

 
Σε περίπτωση καταστροφής του βοσκότοπου λόγω πυρκαγιάς και από της ώρας 

πλήρους κατάσβεσής της, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι σχετικοί όροι της 
σύµβασης ως προς την καείσα δασική έκταση,  διότι από το Σύνταγµα και από το νόµο 
είναι δεδοµένη και υποχρεωτική η προστασία της καείσας δασικής έκτασης και από τη 
βοσκή. (Σχ. Άρθρο 117 παρ 3 του Συν/΄τος και άρθρο 70 Ν 998/79) 

 
 ΑΡΘΡΟ 22ον  

∆ηµοσίευση 

 
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα 

ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής 
στον πίνακα ανακοινώσεων του : α) ∆ηµοτικού Καταστήµατος Κόνιτσας (έδρα του 
δήµου), και στις κατά τόπους Τοπικές Κοινότητες που είναι ενδιαφερόµενες. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο  

(Άλλες διατάξεις) 

 
 Για τη συµµετοχή στην δηµοπρασία απαιτούνται τα παρακάτω: 

■  Αστυνοµική Ταυτότητα 
■  Εγγυητική επιστολή 
■  Φορολογική Ενηµερότητα 
■  Ενηµερότητα µη οφειλής προς το ∆ήµο 

 
ΑΡΘΡΟ 24ον 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το δηµοτικό Κατάστηµα 

Κόνιτσας εργάσιµες ηµέρες και ώρες υπεύθυνος υπάλληλος κ. Πέτρου Αικατερίνη, τηλ. 
2655360348.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους 
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι τρείς εργάσιµες 
ηµέρες πριν την διεξαγωγή της δηµοπρασίας. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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