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                               Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 

       Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας   Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι    ό τ ι  σύμφωνα με την αριθ.

275/2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής εκτίθεται  σε  ανοικτή,  προφορική,

πλειοδοτική  δημοπρασία, με  την  κατάθεση  οικονομικών  προσφορών  ενώπιον  της

Οικονομικής Επιτροπής, η εκμίσθωση χώρων που είναι τμήματα της αγροτικής έκτασης που

βρίσκεται στη θέση «Κομποτή» της Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα.

1)_  Συγκεκριμένα εκμισθώνονται τα εξής τμήματα:

Τμήμα Α΄ εμβαδού 1.500,00 τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από μελισσοκόμους για

      τοποθέτηση κυψελών,

Τμήμα Β΄ εμβαδού 175.652,30 τ.μ. προκειμένου  να χρησιμοποιηθεί ως  βοσκότοπος.  

        Τα δύο αυτά τμήματα ενοικιάζονται όπως αυτά εμφανίζονται στο σχετικό σκαρίφημα που

έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα χρησιμοποιηθούν για τον ανωτέρω

αναγραφόμενο σκοπό αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης.

2). Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στις 10 Οκτωβρίου 2018

ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  10:00  π.μ.  έως  11:00  π.μ.  ενώπιον  της   Επιτροπής  διενέργειας

δημοπρασιών που έχει συγκροτηθεί με την υπ' αριθμό 250/2017 απόφαση του Δ.Σ..  

Δύναται όμως να συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη ώρα λήξης εφόσον υπάρχει προσέλευση

ενδιαφερομένων και εξακολουθούν να κατατίθενται οι προσφορές των συμμετεχόντων χωρίς

διακοπή  και  μόνο  μεταξύ  αυτών  που  έχουν  ήδη  προσκομήσει  τα  απαιτούμενα

δικαιολογητικά και έχουν καταθέσει έστω και μία οικονομική προσφορά μέχρι εκείνη τη

χρονική στιγμή (δηλ. μέχρι τις 11:00 π.μ.).  
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Γραμματέας  της  επιτροπής  ορίζεται  ο  Δημοτικός  Υπάλληλος  κ.  Φώτιος  Κουρελής  με

αναπληρωτή τη Δημοτική υπάλληλο κ. Νεκταρία Δεληγιάννη.

3.  Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται:

Το ποσό των 100,00 € για το τμήμα Α΄ για ένα  έτος μίσθωσης

Το ποσό των 430,50 € για το τμήμα Β΄ για ένα έτος μίσθωσης

Η δημοπρασία θα είναι ανοικτή, φανερή – προφορική – πλειοδοτική. Κάθε προσφορά

είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους

ακολούθους  και  επιβαρύνει  οριστικά  τον  τελευταίο.  Κάθε  προσφορά  πρέπει  να  είναι

αυξημένη  από  την  αμέσως  προηγούμενη  κατά  10,00  €  τουλάχιστον.  Για  κάθε  τμήμα

συντάσσεται  ειδικό  πρακτικό  διαγωνισμού,  στο  οποίο  καταγράφονται  οι  προσφορές  των

ενδιαφερόμενων για το συγκεκριμένο τμήμα. 

4.   Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και λήγει μετά

την πάροδο ενός έτους.

5.     Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή: α)   

Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.&Δ

ως εγγύηση για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ποσού ίσου με το 1/10 του  οριζόμενου στην

διακήρυξη  κατωτάτου  ορίου  πρώτης  προσφοράς,  που  θα  αντικατασταθεί  μετά  την  υπογραφή της

σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε,  β)

Βεβαίωση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας   για  την  εξόφληση  των  οφειλών  του  προς  τον  Δήμο,  γ)

Βεβαίωση  περί  μη  οφειλής  στη  Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ..  Το  ίδιο  ισχύει  και  αν  κάποιος  πλειοδοτεί  για

λογαριασμό άλλου προσώπου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κατατεθεί και νόμιμο πληρεξούσιο,

για τον σκοπό αυτό πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.      

6. Απαγορεύεται ρητά η διεκδίκηση περισσοτέρων του ενός τμημάτων από κάθε ενδιαφερόμενο

πλειοδότη.

7. Tο μίσθωμα  θα  καταβληθεί  ολόκληρο  σε  μία  δόση  στο  ταμείο  του  Δήμου,  πριν  την

υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης.

8. Ο πλειοδότης δεν δικαιούται  αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά του

διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή ή την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οφείλει δε εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σ΄

αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας να παρουσιαστεί με τον εγγυητή του για την υπογραφή

της σύμβασης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία εκπίπτει υπέρ του Δήμου η

εγγύηση συμμετοχής χωρίς Δικαστική παρέμβαση, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και

του  εγγυητή  του  και  ενέχονται  αμφότεροι  για  την  τυχόν  μείωση  του  μισθώματος  της  δεύτερης

δημοπρασίας σε σχέση με αυτό της προηγούμενης (αρχικής).
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9. Η σύμβαση θεωρείτε ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα

κατά Νόμο αρμόδια όργανα. Ο πλειοδότης αποκτά δικαίωμα χρήσης του μισθίου μετά την  υπογραφή

της σχετικής σύμβασης.

10. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες,

τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, και να το παραδώσει στην κατάσταση που

το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.     

11. Απαγορεύεται  αυστηρά  η  αναμίσθωση  του  μισθίου.  Ο  μισθωτής   είναι  υποχρεωμένος  να

χρησιμοποιεί το μίσθιο για το σκοπό που αυτό προορίζεται σύμφωνα με τη διακήρυξη, αποκλειόμενης

οποιασδήποτε άλλης, έστω και παραπλήσιας, χρήσης. 

12. Σε περίπτωση αθέτησης οποιοδήποτε όρου της δημοπρασίας, ο μισθωτής αποβάλλεται από το

μίσθιο  και  καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου  η  εγγυητική  καλής  χρήσης,  χωρίς  άλλη  διατύπωση  ή

διαδικασία, ενεργοποιούμενης και της διαδικασίας του σε βάρος του αναπλειστηριασμού.  

13. Η επίλυση διαφόρων θεμάτων που τυχόν προκύψουν κατά την διενέργεια της δημοπρασίας ή

και μετά το πέρας αυτής θα λύνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. 

14. Σε περίπτωση που για κάποιον λόγο ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί οίκοθεν

από το Δήμαρχο κατόπιν επαναληπτικής διακήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 270/81.

15. Η  διακήρυξη  θα  δημοσιευθεί  με  δημοσίευση  αντιγράφου  της  στο  Δημαρχείο  στη  Δ.Κ.

Άστρους (έδρα του Δήμου) και στον πίνακα ανακοινώσεων της Τ. Κ. Αγ. Ανδρέα. 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
 

Παναγιώτης  Κ. Μαντάς 
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