
 

                                                            

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θάσος    12/ 2/ 2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1512 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ: Περιβάλλοντος  

Ταχ. Δ/νση: 64004 ΘΑΣΟΣ 

Πληροφορίες: Σταμούλης Αχιλλέας 

                        Καρκαμάνη Αναστασία 

Τηλέφωνο: 2593350145 

Fax: 2593023470 

E-mail: karkamani.an@gmail.com 
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ 
Δ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΑΠΟΛΗΨΕΩΣ 

ΞΥΛΕΙΑΣ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ: 
 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η 
εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους Θάσου για το δικαίωμα υλοτομίας και απολήψεως 
950 χ.κ.μ. ξυλείας από τις συστάδες 3α (35 χ.κ.μ.), 4γ (35 χ.κ.μ.), 5α (660 χ.κ.μ.), 5β 
(80 χ.κ.μ.), & 5γ (140 χ.κ.μ.)  της Δ.Κ. Παναγίας Θάσου βάσει της εγκριθείσας 
διαχειριστικής μελέτης. Ο συνολικός όγκος εκτιμάται σε 950 χ.κ.μ με δυνατότητα 
αυξομείωσης 12%. 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 250 ημέρες από την σύνταξη του 
σχετικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης από το Δασαρχείο Θάσου. Η διάρκεια 
μίσθωσης δύναται να παραταθεί για άλλες 100 ημέρες με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου.  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Θάσου (Πιερ 
Ντε Βαμπέζ 7), στις 26 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 
π.μ. (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία) 
έως 12.00 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και μπορεί να 
συμμετάσχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, για οποιοδήποτε λόγο, θα 
επαναληφθεί στις 05/03/2019 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και στον ίδιο 
χώρο.  

Η τιμή πρώτης προσφοράς των δασικών προϊόντων ορίζεται στα τρία 
(3) ευρώ ανά χωρικό (3,00 €/χ.κ.μ.). Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία 
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ορίζεται το ποσό των διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (285,00€) που ανέρχεται 
στο 10% της τιμής εκκίνησης, με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποκλειομένου κάθε 
άλλου τρόπου εγγύησης. 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την υπάλληλο του 
Δήμου κα Καρκαμάνη Αναστασία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη 
Διεύθυνση Πιερ Ντε Βαμπέζ 7, Θάσος - Θάσου, Τηλέφωνο 2593350145, 
FAX: 2593023470. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους 
ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω 
διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας από την 
υπάλληλο του Δήμου κα Καρκαμάνη Αναστασία, Τηλέφωνο 2593350145,  
FAX: 2593023470. 
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