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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΣΥΣΤΑΔΑΣ 10β ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΓΡΕΛΙΑΣ – ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ
ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΜΑ: 66.111,04€)

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων
Έχοντας υπόψη :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981
Τις διατάξεις του άρθρου 197 του Ν.3463/2006
Την παρ.5 άρθρο 39 Ν.998/79
Το άρθρο 192του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 196 του
Ν.4555/2018
Το Ν. 3852/2010.
Την αριθ. 186/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Την υπ’ αριθμ.16723/07-06-2019 (ΑΔΑ:Ψ6Π3ΩΗ9-79Η) διακήρυξη δημοπρασίας για την
εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτόμησης και απολήψεως του λήμματος της συστάδας 10β του
δημοτικού διακατεχόμενου δάσους Αγρελιάς-Κουμαριάς
Το Ν. 3852/2010.
Το από 21/06/2019 πρακτικό άγονης δημοπρασίας
Την υπ’ αριθμ. 183 /2019(ΑΔΑ:6ΨΘΦΩΗ9-ΕΔΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά
την έγκριση του από 21-6-2019 πρακτικού άγονης δημοπρασίας
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Διακηρύττει
τη διεξαγωγή φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής και επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση
του δικαιώματος υλοτόμησης και απολήψεως του λήμματος της συστάδας 10β του δημοτικού
διακατεχόμενου δάσους Αγρελιάς-Κουμαριάς .
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 5ηη του μήνα Ιουλίου 2019,
ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12:15 μεσημβρινή ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής
δημοπρασιών και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 16723/07-06-2019 αναλυτικής
διακήρυξης(ΑΔΑ:Ψ6Π3ΩΗ9-79 Η).
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, δυνάμενη να
παραταθεί για ένα χρόνο ακόμα, ύστερα από αίτηση του μισθωτή που θα υποβληθεί τουλάχιστον ένα
μήνα πριν τη λήξη της σύμβασης και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Τρικκαίων.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται για τη συστάδα δρυός 10β(καυσόξυλα δρυός)στο ποσό
των 65€ (ποσό ευρώ ανά κυβικό μέτρο).Οι προσφορές των πλειοδοτών θα γίνονται σε ακέραιες μονάδες
ανά 5,00 Ευρώ.
Για να λάβει κάποιος μέρος στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ποσού 1.322,22€.
Η περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 270/1981 με φροντίδα
του Δημάρχου πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση
αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων: α)του δημοτικού καταστήματος στην οδό

Ασκληπιού 18, β)της Δημοτικής Ενότητας Παληοκάστρου με ενημέρωση του εκπροσώπου της
τοπικής κοινότητας Κουμαριάς, γ) της τοπικής κοινότητας Αγρελιάς και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου. Περίληψη της διακήρυξης της επαναληπτικής δημοπρασίας θα
δημοσιευθεί, σε μία καθημερινή τοπική εφημερίδα
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων του Δήμου βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί από
την δημοπρασία. Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας , αρχικής ή επαναληπτικής, τα έξοδα δημοσίευσης
βαρύνουν το Δήμο Τρικκαίων.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες από ώρες από
08:00’-13:00’ στο Τμήμα Εσόδων & Αξιοποίησης Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Τρικκαίων, διεύθυνση Ασκληπιού 18, ΤΚ 421 31 - Τρίκαλα, τηλέφωνο 24313-51170 (αρμόδιος
υπάλληλος κ. Τσιορλίδα Βασιλική ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

2

