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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α΄) «Περί 

καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών 

δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» και το άρθρο 

192 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σχετικά με την 

εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων, 

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. Την 199/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίζονται τα 

περισσεύματα βοσκήσιμων τόπων του Δήμου Καρπενησίου, 

4. Την 172/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι 

όροι δημοπρασίας 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Δημοπρασία πλειοδοτική φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των παρακάτω 

βοσκήσιμων εκτάσεων του Δήμου Καρπενησίου, για το έτος 2013: 

 

1. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Βοσκότοπος στη θέση Νεραϊδοβούνι έκτασης 500 στρ. περίπου  με τιμή εκκίνησης 

100 Ευρώ 

 

2  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 

α) Βοσκότοπος στις θέσεις Γριά Καλή και Πυργάκη έκτασης 2000 στρ. περίπου με 

τιμή εκκίνησης  2500 Ευρώ 
β) Βοσκότοπος στις θέσεις Μισοβούνι, Αγκάθα και Αλογόβρυση έκτασης 4000 στρ. 

περίπου με τιμή εκκίνησης  1500 Ευρώ. 

 

3. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΟΥ 

Βοσκότοπος που εκτείνεται από Κατόνια – Ποτιστή – Κάτω Διάσελα – Κορυφή 

όρους Χελιδόνας – Κόμπολο – Πηγαδάκι – Κέδρο και καταλήγει στα Κατόνια, 

έκτασης 650 στρ. περίπου με τιμή εκκίνησης 500 Ευρώ. 

 



4. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 

Βοσκότοπος για μικρά ζώα στη θέση Σπάθες με όρια: ανατολικά με Ράχη 

Συριγκέλους-Πυργούλια, δυτικά με Γαϊδουροχώραφα-Τρία αλώνια, βόρεια με Επάνω 

διάσελο-Τρία αλώνια και νότια με Οροσειρά Λαόξυλο-Αλώνια Μπούρα  έκτασης 300 

στρ. περίπου και 

Βοσκότοπος για μικρά ζώα στη θέση Σκοπιά με όρια Τρία Αλώνια- όρια Τ.Κ. 

Δομνίστας-Κρικελλοπόταμος έκτασης 300 στρ. περίπου με τιμή εκκίνησης  1050 

Ευρώ. 

 

5.  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ 

Βοσκότοπος για μικρά ζώα στη θέση Κρέτση με σύνορα: ανατολικά  τα όρια της Δ.Κ. 

Καρπενησίου μέχρι τη θέση Κήρικα, βόρεια από θέση Κήρικα -ευθεία αλωνάκι και 

βατό δρόμο, δυτικά από βατό δρόμο μέχρι θέση Μόρφως και νότια από θέση 

Μόρφως- Μοναχός έλατος και κλείνει με σύνορα Δ.Κ Καρπενησίου, έκτασης 

2000στρ. περίπου με τιμή εκκίνησης  600 Ευρώ. 

 

6. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ 

Βοσκότοπος στη θέση Κρέτσι-Μπαγασάκι με σύνορα: ανατολικά τα όρια περιοχής 

Δήμου Καρπενησίου-Γοριανάδων, βόρεια τα όρια Τ.Κ. Καλεσμένου, δυτικά με όριο 

τη βατή οδό Πάνω Καρυά- Μπαγασάκι, Χαβούζα,. έκτασης 1500στρ. περίπου με 

τιμή εκκίνησης 550 Ευρώ. 

 

7. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 

Βοσκότοπος στο Βουνό Παναιτωλικό με όρια Λορδογιάννη Ράχη-Σκάλα-Τρανό 

Διάσελο(όρια με Τ.Κ. Τόρνου)-Χαλικοδιάσελο(όρια με Δήμο Θέρμου)-

Τριανταφυλλιά-Τριχιά-Αϊλιάς-Παλαιολίμερο-Γουρνιώτικο Ρέμα-Φακή-Πουριά-

μονοπάτι προς Λορδογιάννη Ράχη, έκτασης περίπου 2500 στρ. με τιμή εκκίνησης 

1500 Ευρώ.  

Απαγορεύεται η στάνευση στο Κεφαλόβρυσο το δε πότισμα των ζώων να γίνεται στις 

ποτίστρες της Σκαγγαριάς. 

 

8. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ 

Βοσκότοπος για βοοειδή στη θέση Κυρνή που οριοθετείται: ανατολικά με τοποθεσία 

Περτούλια-Φονιάδες, δυτικά: με τοποθεσία Αγία Τριάδα, βόρεια: με τοποθεσία 

Λύρα, νότια: με τοποθεσία Καρφοπεταλιάς έκτασης 800στρ. περίπου με τιμή 

εκκίνησης  150 Ευρώ. 

 

9. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΤΙΜΟΥ 

Βοσκότοπος μόνο για αιγοπρόβατα στη θέση Βοϊδολίβαδο, Μαλόκεδρος, Κρανούλα 

με όρια: ανατολικά τα όρια δασικής έκτασης Τ. Κ. Νόστιμου, δυτικά τα όρια δασικής 

έκτασης Τ.Κ. Σελλών, βόρεια  τα όρια δασικής έκταση Τ.Κ. Νόστιμου, νότια τα όρια 

δασικής έκτασης Τ.Κ. Μικρού Χωριού, έκτασης 800 στρ. περίπου με τιμή 

εκκίνησης 800 Ευρώ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

10. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ 

1. Βοσκότοπος στη θέση Ξινόγαλα με όρια Κτήμα Λαζούρα-Σταλό Σιρμιντζέλη-

Πετρωτό-Περιγκλιάδα-ευθεία προς μονοπάτι Καταβόθρας έκτασης 150 στρ. περίπου 

με τιμή εκκίνησης 200 Ευρώ. 
2. Βοσκότοπος στη θέση Αραποκέφαλα με όρια Σταυρός-Κέχρινα, έκτασης 2000στρ. 

με τιμή εκκίνησης 200 Ευρώ. 



 

 

11. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

Βοσκότοπος με όρια Κάτω ποτιστής συνέχεια του δασικού δρόμου μέχρι Πάνω 

ποτιστή, απέναντι λαγγάδι, Πριόνα, Κορομηλούλα μέχρι τα όρια Μικρού Χωριού και 

Δερματίου ακολουθώντας τα όρια Δερματίου- Χελιδόνας- Αγίας Βλαχέρνας, Δίασελο 

Τσούτση, δασικό δρόμο προς τα κάτω μέχρι Κάτω ποτιστή και πάνω όρια με 

Βοϊδολίβαδο με τιμή εκκίνησης 400 Ευρώ. 

 

1. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Παλαιό Δημοτικό κατάστημα στις 18/6/2012 

ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 (λήξη προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

διενέργειας δημοπρασιών. Σε περίπτωση δε που αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 

25/6/2012 την ίδια μέρα και ώρα. 

 

2. Η μίσθωση αρχίζει μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την 

Οικονομική Επιτροπή. 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του 

συμφωνητικού έως το τέλος Νοεμβρίου. 

 

3. Το μίσθωμα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις, η πρώτη με την υπογραφή του 

μισθωτηρίου συμφωνητικού και η δεύτερη έως 31/8/2013, το δε αναλογούν 

χαρτόσημο 3% καθώς και το Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% βαρύνει τον μισθωτή. 

 

4. Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου, οι μη εκπληρώσαντες 

τις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο και όσοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα 

κτηνοτρόφοι. 

 

5. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει τα ονόματα των σμικτών του και τον 

αριθμό των δηλωθέντων ζώων που θα οδηγηθούν στα βοσκοτόπια του Δήμου. 

β) Βεβαίωση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου τόσο ό ίδιος όσο και οι σμίκτες του. 

γ) Βεβαίωση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής για την κατάσταση της υγείας των ζώων του και των ζώων που θα 

εισάγουν οι σμίκτες του. 

δ) Βεβαίωση ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. 

ε) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

ποσοστού 10% επί του ποσού της πρώτης προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη.  

Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί από τον πλειοδότη με άλλη σε 

ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος  μισθώματος προς εξασφάλιση  της εγκαίρου και 

εντός των από της διακήρυξης  οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. 

Στους υπόλοιπους θα επιστραφεί μετά το τέλος της δημοπρασίας στο δε πλειοδότη με 

τη λήξη της σύμβασης και την παράδοση του μισθίου. 

 

6. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, 

αλληλέγγυο και αδιαίρετα υπεύθυνο με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της 

σύμβασης, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. 

 



7. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην 

επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία 

πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο. 

 

8. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 

εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική 

για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από το 

πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

 

9. Η απόφαση της επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει εις 

την δημοπρασία επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους από τη διακήρυξη όρους, 

αναγράφεται στα πρακτικά. 

 

10. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης 

των πρακτικών της δημοπρασίας από την κατά το νόμο αρμόδια διοικητική αρχή. 

 

11. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης για την έγκριση του αποτελέσματος 

της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή 

της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του 

Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος 

αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. 

 

12. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η σύμβαση 

θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.  Κατά  την σύνταξη των όρων των επιμέρους 

συμφωνητικών μίσθωσης θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε 

εκμισθωμένο βοσκότοπο. 

 

13. Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση που 

βρίσκεται το μίσθιο (λιβάδι) και την οποία γνωρίζει ο μισθωτής, ούτε για την ύπαρξη 

οποιασδήποτε δουλείας επί του λιβαδιού, ούτε υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση 

του μισθώματος ούτε στη λύση της σύμβασης, για τις δε τυχόν ιδιοκτησίες μέσα στο 

βοσκότοπο ευθύνεται σε  αποζημίωση ο μισθωτής. 

 

14. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού 

δουλειές, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να 

διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και όταν δε λήξει η σύμβαση να παραδώσει το 

μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

 

15. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά η αναμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση του 

μισθίου από το μισθωτή. 

 

16. Ο μισθωτής οφείλει μετά την λήξη της μίσθωσης να εγκαταλείψει το μίσθιο 

παραιτούμενος από κάθε τυχόν παρασχόμενο ευεργέτημα παράτασης της μίσθωσης. 

 

17. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα 

ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον 

πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί και στην 

ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Καρπενησίου http:// Karpenissi.gr   



 Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις  5/6/2013 στις εφημερίδες  

Ευρυτανικά Νέα και Ευρυτανικός Παλμός. 

 

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. 

 

18. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, βαρύνουν τον 

τελευταίο πλειοδότη. 

 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

του Δήμου στο Παλαιό Δημαρχείο (Εθνικής αντίστασης 1  - Καρπενήσι) τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 22373 52318, FAX 22370 25524. 

 

 

                                                                                   Ο Δήμαρχος Καρπενησίου 

 

 

 

                                                                                Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

 

 


