ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Τµήµα: Οικονοµική Υπηρεσία

Αµύνταιο 11/4/2017
Αρ. Πρωτ.: 5514

Ο ∆ήµαρχος Αµυνταίου
έχοντας υπ’ όψη:
1) τις διατάξεις του άρθρου 17, του Ν. 4056/2012,
2) τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981,
3) τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2010,
4) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006,
5) την αριθµ. 15/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου,
6) την αριθµ. 83/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Αµυνταίου,
Προκηρύσσει
δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση, από τον ∆ήµο
Αµυνταίου, σταυλικής εγκατάστασης ή σταυλικών εγκαταστάσεων συνολικής
δυναµικότητας 800 αιγοπροβάτων, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου
Αµυνταίου, για τον σταυλισµό έως 800 ανεπιτήρητων αιγών και καλεί τους
ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, µε την υποβολή ∆ηλώσεων
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Άρθρο 1: Περιγραφή του µισθίου
Το µίσθιο πρέπει:
•
Να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αµυνταίου.
•
Να βρίσκεται εν λειτουργία, ούτως ώστε να µπορεί να γίνει άµεσα η στέγαση –
συστέγαση των αιγών.
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι ο/οι ιδιοκτήτης/ες της εγκατάστασης ή των εγκαταστάσεων,
εκτός του σταυλισµού θα είναι υποχρεωµένος/οι να αναλάβει/ουν και τη φροντίδα
των σταυλιζόµενων αιγών (παροχή τροφής και νερού, καθαριότητα κλπ). Η ευθύνη
και οι δαπάνες εφοδιασµού ζωοτροφών για τις σταυλιζόµενες ανεπιτήρητες αίγες, θα
βαρύνουν τον ∆ήµο Αµυνταίου.
Άρθρο 2: Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Οι δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ∆ηλώσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
όπου θα δηλώνεται και ο αριθµός των ζώων που µπορούν να φιλοξενηθούν στην
εγκατάσταση, κατατίθενται στον ∆ήµο Αµυνταίου, στον αρµόδιο υπάλληλο που
αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας. Οι παραπάνω ∆ηλώσεις θα αποσταλούν για
έλεγχο καταλληλότητας των εγκαταστάσεων στο Τµήµα Φυτικής και Ζωικής
Παραγωγής της ∆ΑΟΚ Π.Ε. Φλώρινας και στη συνέχεια αποστέλλονται στην
Επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81, η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της

καταλληλότητας των προσφεροµένων εγκαταστάσεων και περί του αν αυτά πληρούν
τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός
δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού µιας
εγκατάστασης αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, µαζί µε
τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον ∆ήµο, ο οποίος την κοινοποιεί σε
κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Οι αποκλειόµενοι από τη συνέχεια της
διαδικασίας έχουν δικαίωµα υποβολής αιτιολογηµένων ενστάσεων εντός δύο
ηµερολογιακών ηµερών από τη παραλαβή µε αποδεικτικό της παραπάνω έκθεσης.
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την υποβολή των ∆ηλώσεων Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος ορίζεται η 9/5/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 µ.µ.
Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος Αµυνταίου, µε Απόφασή του
ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό, να
λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα
κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.
Η δηµοπρασία διεξάγεται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και θα είναι
φανερή και µειοδοτική. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας, τα οποία ελέγχονται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού και εφόσον κριθούν επαρκή και νόµιµα, γίνονται δεκτοί για τη συνέχεια
της δηµοπρασίας. Στη συνέχεια οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν τις οικονοµικές τους
προσφορές οι οποίες θα είναι προφορικές και θα επιδέχονται βελτιώσεις. Κατά τη
διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της
δηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη.
Άρθρο 3: ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση
των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της
∆ιοικητικής Αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.
Άρθρο 4: Σύµβαση
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση,
που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει, 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 ευθύνεται 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 5: ∆ιάρκεια Μίσθωσης
Η µέγιστη διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της.
Σε περίπτωση που πριν τη λήξη των 3 µηνών, παύσει ο λόγος µίσθωσης της
συγκεκριµένης/ων εγκατάστασης/εων (π.χ. λόγω εκποίησης, σφαγής, ή επιστροφής
στον ιδιοκτήτη τους των αιγών), η Σύµβαση µίσθωσης λύεται αυτοδίκαια χωρίς την
υποχρέωση καταβολής από τον ∆ήµο, οποιασδήποτε ρήτρας, προστίµου ή
αποζηµίωσης. Ως µοναδική υποχρέωση του ∆ήµου ορίζεται η καταβολή του
µισθώµατος τρέχοντος µηνός.
Άρθρο 6: Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος
Το µίσθωµα θα κατατίθεται κάθε µήνα, σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου, ή

θα λαµβάνει ο δικαιούχος επιταγή από το Ταµείο του ∆ήµου, έπειτα από τις νόµιµες
διαδικασίες και ελέγχους.
Άρθρο 7: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία (άρθρο 2.Β. της παρούσας) οι ενδιαφερόµενοι
οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή απαραδέκτου τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο τίτλου κυριότητας της υπό εκµίσθωση εγκατάστασης.
2. Αντίγραφο Οικοδοµικής Άδειας της υπό εκµίσθωση εγκατάστασης.
3. Αντίγραφο Απογραφής Ζωικού Κεφαλαίου της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
4. Εγγύηση Συµµετοχής στη δηµοπρασία µέγιστου ποσού 336,00 € (10% του
προϋπολογιζόµενου µισθώµατος). Επισηµαίνεται ότι το ποσό της Εγγύησης
Συµµετοχής θα διαµορφωθεί ανάλογα µε τον αριθµό των ζώων που προτίθεται –
δύναται να σταυλίσει ο κάθε ενδιαφερόµενος. Ως Εγγύηση Συµµετοχής
αναγνωρίζεται:
Γραµµάτιο
Συστάσεως
Παρακαταθήκης
του
Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή
Βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό
από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί
για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, Οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή
Οργανισµού Κοινής Ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες.
5. Φορολογική ενηµερότητα.
6. Ασφαλιστική ενηµερότητα Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα.
7. Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Αµυνταίου.
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη ότι η σταυλική εγκατάστασή του πληρεί τους
όρους και της προϋποθέσεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας και ότι αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα τους όρους της ∆ιακήρυξης.
Άρθρο 8: Υποχρεώσεις µισθωτή (∆ήµου Αµυνταίου)
Ο µισθωτής υποχρεούται, για όσα ζώα είναι υπεύθυνος, να τα µεταφέρει προς και
από την/τις εγκατάσταση/εις (κατά την έναρξη και κατά τη λήξη της µίσθωσης
αντίστοιχα), να εφοδιάζει τις εγκαταστάσεις µε επαρκείς ποσότητες ζωοτροφών και
να παρέχει τα απαραίτητα φάρµακα και εµβόλια, καθώς και την απαιτούµενη
κτηνιατρική φροντίδα.
Άρθρο 9: Κρατήσεις
Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
1. Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. σε ποσοστό 0,06% επί της αξίας του µισθώµατος προ φόρων
και κρατήσεων.
2. Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,6% επί του ποσού της παραπάνω
κράτησης.
Άρθρο 10: Ανώτατο τίµηµα δηµοπρασίας
Ορίζεται ως ανώτατο τίµηµα το ποσό του 1,40 € ανά µήνα και ανά σταυλιζόµενη
αίγα.
Άρθρο 11: Λήξη µίσθωσης
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να αποµακρύνει τα ανεπιτήρητα
αιγοπρόβατα από την σταυλική/ες εγκατάσταση/εις, µε δική του ευθύνη και δαπάνες.
Άρθρο 12: Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση

Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή
απαγορεύεται απολύτως.
Άρθρο 13: ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα “∆ιαύγεια”, στην
Ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµυνταίου, θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων
του ∆ηµαρχείου Αµυνταίου, και θα δηµοσιευθεί στην ηµερήσια νοµαρχιακή
εφηµερίδα «Πολίτης» Φλώρινας, τουλάχιστον 20 (είκοσι) ηµέρες πριν από τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής των ∆ηλώσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ενώ
Αναλυτική ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα “∆ιαύγεια”, στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
και στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµυνταίου (www.amyntaio.gr) στο σύνδεσµο (link)
Ανακοινώσεις / ∆ιακηρύξεις – ∆ιαγωνισµοί.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περιλήψεως διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικού
διαγωνισµού βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.
3548/2007 ΦΕΚ 68Α και την Εγκύκλιο 11 µε αρ. πρωτ 27754/28–6–2010.
Η µέγιστη δαπάνη δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης του παρόντος
διαγωνισµού µε την οποία θα επιβαρυνθεί ο ανάδοχος δεν θα υπερβαίνει το ποσό των
150,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση ανάδειξης περισσότερων
του ενός αναδόχου οι δαπάνες δηµοσίευσης θα επιµεριστούν αναλογικά µε τον
αριθµό των σταυλιζόµενων ζώων.
Άρθρο 14: Επανάληψη της δηµοπρασίας
Εάν η δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, µπορεί να γίνει µίσθωση απ΄ ευθείας µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Εναλλακτικά η δηµοπρασία δύναται να επαναληφθεί οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν
δεν παρουσιασθεί κατ' αυτήν µειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος
αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής
του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν
µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για
την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου
µειοδότη 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.
Άρθρο 15: Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία, καθώς και η διακήρυξη αυτής, παρέχονται κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την Οικονοµική Υπηρεσία, αρµόδιος υπάλληλος

Μπιτσόλας Χρήστος, διεύθυνση Γρ. Νικολαΐδη 2, Αµύνταιο, 3ος όροφος, τηλέφωνο
23863-50163, fax 23863-50141.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την
προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον
ενδιαφερόµενο.
Επίσης η ∆ιακήρυξη θα είναι διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµυνταίου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.amyntaio.gr στον σύνδεσµο (link) Ανακοινώσεις
/ ∆ιακηρύξεις – ∆ιαγωνισµοί.

Ο ∆ήµαρχος
Αµυνταίου

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Τµήµα: Οικονοµική Υπηρεσία

Αµύνταιο 11/4/2017
Αρ. Πρωτ.: 5515

Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση σταυλικής εγκατάστασης ή
σταυλικών εγκαταστάσεων συνολικής δυναµικότητας 800 αιγοπροβάτων για τον
σταυλισµό έως 800 ανεπιτήρητων αιγών.
Ο ∆ήµαρχος Αµυνταίου
Προκηρύσσει δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική, για τη µίσθωση
σταυλικής εγκατάστασης ή σταυλικών εγκαταστάσεων συνολικής δυναµικότητας 800
αιγοπροβάτων, από τον ∆ήµο Αµυνταίου, για τον σταυλισµό έως 800 ανεπιτήρητων
αιγών, για χρονικό διάστηµα έως 3 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι
εγκαταστάσεις θα πρέπει να βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου
Αµυνταίου, να βρίσκονται εν λειτουργία και γενικά να πληρούν τις προϋποθέσεις –
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 της αριθµ. 83/2017 Απόφασης
Οικονοµικής Επιτροπής (Α.Ο.Ε.) Αµυνταίου (Α∆Α: ΨΞ31ΩΨΛ-1ΚΦ).
Οι ενδιαφερόµενου µπορούν να καταθέτουν ή να αποστέλλουν τις ∆ηλώσεις
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπου θα δηλώνεται και ο αριθµός των ζώων που µπορούν
να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, στην αρµόδια δηµοτική υπηρεσία, στη
διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, µέχρι την 9/5/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα
15:00 µ.µ., ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία που περιγράφεται στο
άρθρο 2 της αριθµ. 83/2017 Α.Ο.Ε.
Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέσουν
επί ποινή απαραδέκτου τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 της αριθµ.
83/2017 Α.Ο.Ε.
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία, καθώς και η Αναλυτική ∆ιακήρυξη αυτής,
παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την Οικονοµική Υπηρεσία, κ.
Μπιτσόλα Χρήστο, ταχ. διεύθυνση Γρ. Νικολαΐδη 2, Αµύνταιο, 3ος όροφος, τηλ.
23863-50163, fax 23863-50141.
Επίσης η ∆ιακήρυξη θα είναι διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αµυνταίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.amyntaio.gr στον σύνδεσµο (link)
Ανακοινώσεις / ∆ιακηρύξεις – ∆ιαγωνισµοί.
Ο ∆ήµαρχος Αµυνταίου
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

