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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Προκηρύσσει επαναληπτική, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, για
την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής του δημοτικού βοσκότοπου, της Τ.Κ. Βασαρά,
θέση Ρόζιανη, 1500 στρέμ., του Δήμου Σπάρτης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, Γκορτσολόγου 61,
την
30-11-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00’ π.μ έως 11:00’ π.μ. ενώπιον της
επιτροπής διαγωνισμού. (Από 10:00 έως 10:30 υποβολή των δικαιολογητικών – από
10:30 έως 10:45 έλεγχος των δικαιολογητικών & από 10:45 έως 11:00 υποβολή
των προφορικών προσφορών).
Στην υποβολή των οικονομικών προσφορών συμμετέχουν μόνο όσοι έγιναν δεκτοί
κατά τον έλεγχο των δικ/κων.
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ορίζεται το ποσό των 1.140,00€
ετησίως .
Δεκτοί στην Δημοπρασία γίνονται μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι, με
ποινή ακυρότητας της δημοπρασίας. Κατά προτεραιότητα δημότες, ή ετεροδημότες
σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος δημότης.
Στο υπό μίσθωση περίσσευμα βοσκής επιτρέπεται η εισαγωγή αιγοπροβάτων.
Για να γίνει κάποιος δεκτός, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας
της δημοπρασίας σε πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα, τα κάτωθι έγγραφα:
1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αν είναι φυσικό πρόσωπο ή σχετικό
παραστατικό εκπροσώπησης, αν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία.
2.Μητρώο κτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεως.
3.Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο.
4.Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας από το Δήμο Σπάρτης.
5.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται το ασφαλιστικό ταμείο στο
οποίο είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζεται ο πλειοδότης και αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας του ταμείου αυτού.
6.Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να
δηλώνει :
α) τον αριθμό των ζώων που θα εισάγει στο δημοτικό βοσκότοπο
β) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας, τους οποίους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα
γ) ότι έχει πλήρη γνώση για την κατάσταση του μισθίου και των ορίων του,
κατά το χρόνο παραλαβής του περισσεύματος βοσκής, χωρίς καμία αξίωση από
τον Δήμο για οποιαδήποτε αιτία και γνωρίζει τις απαγορευτικές διατάξεις περί
βοσκότοπους.
δ)ότι είναι υποχρεωμένος να βόσκει τα ζώα του όχι πλησίον των αναδασώσεων,
όπου αυτές υπάρχουν στα αναφερόμενα Δημοτικά Διαμερίσματα, προς αποφυγή
ζημιών και εκτός της περιοχής που έχει ανακηρυχθεί αναδασωτέα.
7.Πρωτότυπη Εγγύηση συμμετοχής
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ή βεβαίωση του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση
σ’αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να
ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, τράπεζας ή
οργανισμού κοινής ωφέλειας που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου
με το 1/10 του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης
προσφοράς, υπολογιζόμενο για ένα έτος, ήτοι 114,00€ , που θα
αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ύψους δέκα
της εκατό 10% επί του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε τελικά .
Σε περίπτωση που δεν προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία.
Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο
οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και τη σύμβαση,
καθιστάμενος υπεύθυνος αλληλεγγύως για την εκπλήρωση των όρων.
Ο εγγυητής θα πρέπει να υποβάλλει τα δικ/κα 3,4 & 5 κατά την ώρα υποβολής των
δικαιολογητικών μαζί με την υποβολή των δικ/κων του ενδιαφερόμενου.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της Οικονομικής
Υπηρεσίας , ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00
Διεύθυνση: Γκορτσολόγου 61 και στα τηλ. 2731027785 .
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