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                                       Περίληψη διακήρυξης  

 

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας 

για την εκποίηση παράνομα εξορυχθέντων     

           ογκομαρμάρων   

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Επαναπροκηρύσσει δημοπρασία για την εκποίηση παράνομα εξορυχθέντων  

ογκομαρμάρων που περιγράφεται παρακάτω: 

 

Τα προς εκποίηση παράνομα εξορυχθέντα ογκομαρμάρα  του Δήμου  

Θάσου   

έχουν τα εξής χαρακτηριστικά είναι ογκομάρμαρα χαμηλής εμπορικής αξίας 

(ξοφάρια) Ωστόσο η ζήτηση στην παγκόμια αγορά, μαρμάρου Θάσου,  είναι 

μεγάλη και μη ικανοποιούμενη και εκτιμάται ότι θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των 

αγοραστών  αφού οι προς εκποίηση όγκοι είναι της ίδιας κατηγορίας και ποιότητας 

η οποία χαρακτηρίζεται ικανοποιητική για το σύνολο των εκποιούμενων όγκων 

Το ειδικό βάρος των μαρμάρων κυμαίνεται από 2,85 ως και 2,95  και όλοι οι προς 

εκποίηση όγκοι είναι καταγεγραμμένοι, αριθμημένοι και διαστασιολογημένοι όπως 

περιγράφεται και στην παραδοθείσα στο Δήμο Θάσου εργασία με τίτλο 

«Καταμέτρηση και ποιοτικός έλεγχος παράνομα εξορυχθέντων ογκομαρμάρων 

προς δημοπράτηση» που εκτελέσθηκε από Μηχανικό Μεταλλείων Μεταλιολόγο κο 

Μπογδάνη Νικόλαο. Οι καταμετρηθέντες όγκοι ανέρχονται σε 1.094,6385 τόνους 

 

450,5583 τόνοι στην περιοχή Σαλιάρα 

241,3978 τόνοι στην περιοχή 3 Γκρεμοί 

147,6566 τόνοι στην περιοχή Ραχώνι 

255,1158 τόνοι στην περιοχή Ποταμιά 

 

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί  την 10/04/2019, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 11.00 

π.μ. έως ώρα 12.00 μ. στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Θάσου. 

 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 40,00 ευρώ/τόνο.  

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση 

συμμετοχής, το ποσό θα ανέρχεται στο ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου 

ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για το σύνολο της ποσότητας 

 



 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο. Προμηθειών 

Εργασιών του Δήμου Θάσου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 π.μ,. έως 

14.00 μ.μ. Τηλέφωνο 2593350153 Διεύθυνση Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αρχικοί όροι δημοπράτησης σύμφωνα με την υπ αριθ 

3229/26-03-2019 διακήρυξη.  

H διακήρυξη και όλα τα σχετικά τεύχη είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Θάσου www.thassos.gr 

 

 

                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΑΣΟΥ              

                                                                    

 

                                       Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος 

 

 


