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Διακήρυξη δημοπρασίας για την σύναψη σύμβασης εκποίησης των εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) με τελικό σκοπό την παράδοσή τους  σε εγκεκριμένο 

σημείο συλλογής 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ 

Έχοντας Υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ».  

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 
κοινοτήτων»    

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιούμενων 
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για οχήματα στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους»   

5. Την υπ’ αριθ. 10/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού της αρμόδιας 
τριμελούς Επιτροπή Δημοπρασίας της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81. 

6. Την υπ’ αριθ. 52/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης σύναψης 
σύμβασης εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με 
τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής, κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004.». 

7. Την υπ’ αριθ. 83/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: « Περί καθορισμού των όρων 
διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την σύναψης σύμβασης 
εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) με τελικό σκοπό 
την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 
του Π.Δ. 116/2004». 
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ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ 

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την σύναψη σύμβασης εκποίησης του 
συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου 
Θάσου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την 
έννοια του άρθρου 2 (παρ. 23) του ΠΔ 116/2004, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την 18η Μαΐου 2020. 

 

Άρθρο 1ο: Περιγραφή 

Σύναψη σύμβασης εκποίησης του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα 
περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου Θάσου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε 
εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 23) του ΠΔ 116/2004, 

 

Άρθρο 2ο: Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική. Διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα 
και ώρα που αναφέρεται κατωτέρω. Διεξάγεται χωρίς διακοπή. Παράταση του χρόνου της 
επιτρέπεται με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειάς της, υπό τους απαραίτητους 
όρους ότι οι προσφορές εξακολουθούν χωρίς διακοπή και η Επιτροπή λάβει την αντίστοιχη 
απόφαση παράτασης. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής, καταχωρείται στα πρακτικά.  

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού μέχρι την ώρα που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής τους.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή 
δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, προσκομίζοντας συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό όπου καταχωρούνται οι 
συμμετοχές σύμφωνα με το χρόνο προσέλευσης. Τα πρακτικά ολοκληρώνονται με 
αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής περί του αποκλεισμού των διαγωνιζομένων που δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στη συνέχεια ακολουθούν οι 
οικονομικές προσφορές. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τους συμμετέχοντες να 
πλειοδοτήσουν και ανακοινώνει την υψηλότερη μέχρι τότε προσφορά καλώντας τους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες να πλειοδοτήσουν και πάλι προφορικά. Στην διαδικασία αυτή δεν 
υπάρχει σειρά κατάθεσης των προσφορών. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται με τον ίδιο 
τρόπο, μέχρις ότου υπάρξει προσφορά επί της οποίας να μην πλειοδοτήσει κανείς. Δεν είναι 
δυνατόν να μην υπάρξει καμία προσφορά από συμμετέχοντα στην διαδικασία και να θεωρηθεί 
ως προσφορά του το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς.  

Κατά την πλειοδοσία ως κατώτατο όριο κάθε επόμενης προσφοράς από την προηγούμενη το 
ποσό του ενός (1) ευρώ. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσφορών συντάσσεται το τελικό πρακτικό της 
Δημοπρασίας από την Επιτροπή, το οποίο αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου 
Θάσου και το οποίο γνωστοποιείται και στους διαγωνιζόμενους (με μήνυμα ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο) προκειμένου να λάβουν γνώση και 
να υποβάλλουν ενδεχομένως ένσταση κατ’ αυτού. Οι τυχόν ενστάσεις απευθύνονται στην 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου, κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την 
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επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
διαβιβάζονται αυθημερόν στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 
Επιτροπής σχετική πράξη που υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων 
στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη 
φωτοαντιγράφων με δικές του δαπάνες. 

Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει 
στον πλειοδότη. Αν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση 
την οποία και διαβιβάζει, μαζί με τις ενστάσεις, τα πρακτικά και τα κατατεθειμένα έγγραφα, 
στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία εγκρίνει το 
αποτέλεσμα. 

 

Άρθρο 3ο: Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Θάσου (Πιερ Ντε Βαμπέζ 7), ενώπιον της 
επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 10/2020 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, στις 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12:30 π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών μεταξύ 10:30 και 11:30. πμ. και στη συνέχεια στις 12:30 
π.μ. θα ξεκινήσει η προφορική διαδικασία των οικονομικών προσφορών).  

Αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος πλειοδότης ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 25η Μαΐου 
2020 και ώρα 12:30 π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών μεταξύ 10:30 και 11:30. πμ. και στη 
συνέχεια στις 12:30 π.μ. θα ξεκινήσει η προφορική διαδικασία των οικονομικών προσφορών) 
στον ίδιο τόπο. 

 

 

Άρθρο 4ο: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού στην 
επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής και από ώρα 10:30 
π.μ. έως και 11:30 π.μ. τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσης.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά 
για δικαιοπραξία και φορολογικά ενήμερα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει αν είναι υπήκοοι 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι εγκατεστημένα στις ως άνω περιοχές. Τα 
νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε 
και να έχουν στις ανωτέρω περιοχές την καταστατική τους έδρα. 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας 
της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, από αυτόν που 
επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του 
διαγωνιζόμενου, ομολογιών δημοσίου τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφελείας, που 
αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη 
διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, (10€) επί 50 (υπολογίζεται ότι θα συλλεχθούν 
περίπου 50 οχήματα για χρονικό διάστημα τριών ετών) δηλαδή 50 €.υπέρ του Δήμου Θάσου, 
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που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη ποσού ίσου με 10% επί του 
γινομένου της τελικής πλειοδοτικής προσφοράς επί 50, για την εξασφάλιση των όρων της 
σύμβασης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική κατακύρωση. Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου καθ' όλη τη διάρκεια της 
συμβατικής σχέσης, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά την λήξη της σύμβασης και 
την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

Των υπολοίπων συμμετεχόντων οι εγγυήσεις θα επιστραφούν άμεσα μετά την κατακύρωση.  

Επίσης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να παρουσιάσει εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα 
πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά του 
τελευταίου πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της παρούσης, παραιτούμενος των 
ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως. 

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες και ημεδαπά νομικά πρόσωπα.  

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:  

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.  

3. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

4. Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Θάσου από οποιαδήποτε αιτία, είτε 
ατομικά είτε μετέχοντας σε εταιρίες. 

5. Όσοι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι. 

6. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα κατωτέρω 
αναλυτικά αναφερόμενα δικαιολογητικά ή δεν παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή κατά το άρθρο  

 

Άρθρο 5ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού στην 

1. Αίτηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία στην οποία θα αναφέρουν όλα τα δικαιολογητικά που 
προσκομίζονται. Σε περίπτωση που κάποιος καταθέτει την αίτηση για λογαριασμό άλλου και 
συμμετέχει στην διαδικασία της δημοπρασίας (πλειοδοσίας) πρέπει να προσκομίσει νόμιμο 
πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο για τον σκοπό αυτό. Στην περίπτωση αυτή θα 
καταγράφονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και τα σχετικά 
έγγραφα θα υπογράφονται από τον έχων το νόμιμο πληρεξούσιο για την συμμετοχή στην 
διαδικασία. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου 
(ονοματεπώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεμοιοτυπίας (fax), 
Α.Φ.Μ., Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)), επίσης στην αίτηση θα 
αναφέρονται αριθμημένα αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτουν.  

2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του φυσικού προσώπου ή του 
νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου. 

3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης. Η εγγύηση για την 
συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη 
ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, (10€) επί 50 (υπολογίζεται ότι θα συλλεχθούν περίπου 
50 οχήματα για χρονικό διάστημα τριών ετών) δηλαδή 50 € και βεβαιώνεται με την 
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προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών & δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Θάσου και επί του σώματος αυτής θα 
αναγράφεται: α) η ημερομηνία έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική 
απόφαση διακήρυξης και η ημερομηνία του διαγωνισμού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) το 
ονοματεπώνυμο ή η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, ζ) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης θα είναι τουλάχιστον 
ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. 

5. Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
έως και την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης με τον Δήμο Θάσου. 

6. Αντίγραφα ασφαλιστήριων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων-γερανών που θα χρησιμοποιεί η 
εταιρεία για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά την διάρκεια της σύμβασης, 
θα προσκομιστούν υποχρεωτικώς τα ανανεωθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια) 

 

7. Φυσικά Πρόσωπα 

7.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος και ο 
εγγυητής του, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα της δωροδοκίας, απάτης, 
υπεξαίρεσης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ψευδορκία, νόμου 
περί ναρκωτικών. 

7.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης εντός του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόμενος και ο εγγυητής του δεν τελούν υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. 

7.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης εντός του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόμενος και ο εγγυητής του δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

7.4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος και ο 
εγγυητής του είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. 

7.5. Πιστοποιητικά όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει 
ότι διαγωνιζόμενος και ο εγγυητής του είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την 
ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. 

7.6. Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Θάσου για το 
διαγωνιζόμενο και τον εγγυητή του. 

7.7. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου (με θεώρηση γνησίου της υπογραφής), ότι κατέχει 
γερανοφόρο όχημα με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. 

7.8. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου (με θεώρηση γνησίου της υπογραφής), ότι: 

(α) έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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Διευκρίνιση: 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Υπεύθυνη Δήλωση (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) του 
διαγωνιζόμενου και του εγγυητή του, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά του άρθρου 5. 

 

8. Για Νομικά Πρόσωπα. 

8.1. Τα νομικά πρόσωπα διαγωνιζόμενοι και εγγυητές πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), (ΙΚΕ)  και των 
προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 
ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν 
έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα της δωροδοκίας, απάτης, υπεξαίρεσης, 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ψευδορκία, νόμου περί 
ναρκωτικών. 

8.2. Τα νομικά πρόσωπα διαγωνιζόμενοι και εγγυητές προσκομίζουν πιστοποιητικό αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. 

8.3. Τα νομικά πρόσωπα διαγωνιζόμενοι και εγγυητές προσκομίζουν πιστοποιητικό αρμόδιας 
αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο και οι εταίροι (ομόρρυθμοι 
εταίροι και διαχειριστές σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε., διαχειριστής σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ – 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε περίπτωση Α.Ε.) είναι ενήμεροι ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. 

8.4. Τα νομικά πρόσωπα διαγωνιζόμενοι και εγγυητές προσκομίζουν πιστοποιητικά όλων των 
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης του νομικού προσώπου και των εταίρων (ομόρρυθμοι 
εταίροι και διαχειριστές σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε., διαχειριστής σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ – 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε περίπτωση Α.Ε.), από τα οποία να προκύπτει ότι 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. 

8.5. Τα νομικά πρόσωπα διαγωνιζόμενοι και εγγυητές προσκομίζουν βεβαίωση από την 
Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Θάσου ότι το νομικό πρόσωπο και οι εταίροι (ομόρρυθμοι 
εταίροι και διαχειριστές σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε., διαχειριστής σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ – 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε περίπτωση Α.Ε.) είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους στον Δήμο κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. 

8.6. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου που διαγωνίζεται (με 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής), ότι κατέχει γερανοφόρο όχημα με οποιοδήποτε νόμιμο 
τρόπο. 
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8.7. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου που διαγωνίζεται (με 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής), ότι: 

(α) έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

8.8. Τα νομικά πρόσωπα διαγωνιζόμενοι και εγγυητές προσκομίζουν τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα του νομικού προσώπου, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε., Ε.Ε., 
ΙΚΕ). Το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις, θεωρημένο από 
το αρμόδιο εταιρικό όργανο εντός του τελευταίου πριν τη δημοπρασία μήνα και ΦΕΚ 
δημοσίευσης, αν προβλέπεται ή πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ., από το οποίο να προκύπτουν η 
σύσταση και οι μεταβολές του νομικού προσώπου. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 
πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα 
που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα 
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

8.9. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος ή ο εγγυητής του είναι νομικό 
πρόσωπο υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

Διευκρίνιση: 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Υπεύθυνη Δήλωση (με θεώρηση γνησίου της υπογραφής) του νόμιμου 
εκπροσώπου του νομικού προσώπου είτε αυτό είναι διαγωνιζόμενος είτε είναι εγγυητής, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις (με θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής) θα υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του 
άρθρου 5. 

Η αίτηση θα πρέπει είναι δακτυλογραφημένη και αυτή και τα λοιπά δικαιολογητικά δεν πρέπει 
να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.  

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη.  

 

 

Άρθρο 6ο: Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς είναι το ποσόν των δέκα ευρώ(10,00€) πλέον Φ.Π.Α. για 
κάθε όχημα ενώ για τα δίκυκλα δεν ορίζεται αποζημίωση. Η τιμή προσφοράς πέραν αυτής δεν 
μπορεί να είναι κατώτερη του ενός ευρώ (1€). 

 

Άρθρο 7ο: Εγγυητής 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και ο οποίος είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρον 
υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης. Σε περίπτωση που 
κάποιος συμμετέχει στην διαδικασία της δημοπρασίας ως εγγυητής για λογαριασμό άλλου 
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πρέπει να προσκομίσει νόμιμο πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο για τον σκοπό αυτό. Στην 
περίπτωση αυτή θα καταγράφονται τα στοιχεία του εγγυητή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και τα 
σχετικά έγγραφα θα υπογράφονται από τον εξουσιοδοτούμενο όπου θα δηλώνονται και τα δικά 
του στοιχεία και θα γίνεται παραπομπή στο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Αλλαγή του προσώπου του εγγυητή, επιτρέπεται, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου. Ο νέος εγγυητής έχει τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις 
με τον πρώτο. 

 

 

Άρθρο 8ο: Αποδοχή όρων – Γνώση Συνθηκών – Παραίτηση από αξιώσεις 

Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει, αλλά και συνεπάγεται πλήρη γνώση και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης. 

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση από τη 
Διακήρυξη αυτή ή τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία για οποιοδήποτε λόγο, φέρουν δε οι 
ίδιοι τον κίνδυνο από τη συμμετοχή τους σε αυτήν.  

Ο Δήμος Θάσου διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, ακύρωσης, ματαίωσης ή επανάληψης της 
δημοπρασίας με αιτιολογημένη απόφασή του, ο δε τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά 
δικαίωμα προς αποζημίωση από τυχόν μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το 
αρμόδιο όργανο του Δήμου ή άλλης αρμόδιας σχετικά Αρχής.  

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 

 

 

Άρθρο 9ο: Σύμβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης έχει την υποχρέωση όπως: Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
κοινοποίηση σε αυτόν, με αποδεικτικό παραλαβής, της Απόφασης της Διοικητικής Αρχής, περί 
έγκρισης του αποτελέσματος της Δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, για τη 
σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης και να καταβάλλει τα έξοδα της δημοπρασίας.  

Διαφορετικά (αν δεν προσέλθει), η εγγύηση του, που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του 
Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, θα ενεργηθεί αναπλειστηριασμός σε βάρος του και του 
εγγυητή του, που θα ενέχονται και οι δύο για την στο ολιγότερο διαφορά του αποτελέσματος 
της δημοπρασίας, από την προηγούμενη τέτοια. 

-  Η σύμβαση θα καταρτιστεί με ιδιωτικό συμφωνητικό. 

- Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή, 
μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο, στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον 
τελευταίο πλειοδότη. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα 
κατά νόμο αρμόδια όργανα. 
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Άρθρο 10ο: Διάρκεια  

Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ορίζεται σε τρία (3) 
έτη από την υπογραφή της σύμβασης χωρίς δικαίωμα παράτασης αυτής. 

 

 

Άρθρο 11ο: Όροι σύμβασης  

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως 
«εγκαταλειμμένα οχήματα» ή «οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής» σύμφωνα με το  Π.Δ.116/04 τα 
οποία βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου.  

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως  αυτές 
προβλέπονται από το άρθρο 9 του Π.Δ. 116/04 και των παραγράφων 1,2,3 έτσι ώστε τα 
χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα» οχήματα να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως 
οχήματα τέλους ζωής (ΟΤΚΖ) μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών.  

3. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς 
απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει τα 
απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης – παραλαβής οχημάτων).  

4. Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος 
παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα του οχήματος 
(εργοστάσιο κατασκευής), μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ, γ) περιγραφή της κατάστασης του 
οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της εταιρείας.  

5. Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και 
σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της εταιρείας.  

6. Η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που 
υποδεικνύει ο Δήμος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως αριθμού. Η συλλογή και μεταφορά των 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται με δικά της μέσα 
(γερανοί) και χωρίς μεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου.  

7. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτου του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε 
ζημία πιθανόν  προξενήσει  στο όχημα κατά την αποκομιδή - μεταφορά και εκφόρτωση 
(ενδεικτικός αναφερομένων τα παρακάτω): ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, 
τραυματισμός ή θάνατος προσώπου, κ.λ.π.)  

8. Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη των ΟΤΚΖ (που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου 
μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό η δεύτερη 
συμβαλλόμενη εταιρεία και με δικές της δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής, μεταφοράς και 
φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά τον δεύτερο των συμβαλλομένων.  

9. Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί το ΟΤΚΖ από τη στιγμή της συλλογής ή/και 
παραλαβής του από το Δήμο, και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών 
προθεσμιών, να εκδώσει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος για 
λογαριασμό του Δήμου, την Ε. Δ. Ο. Ε. και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες δημόσιες 
υπηρεσίες.  
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10. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία ή 
μηνιαία βάση κατόπιν συνεννόησης και με την χρήση γερανών της εταιρείας. Η περισυλλογή 
μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη για λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι οι απεργίες, οι 
θεομηνίες, οι φυσικές καταστροφές, επιβολή στρατιωτικού νόμου, κ.α., υπό την προϋπόθεση, 
ότι υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη 
συνάντηση.  

11. Για τον έλεγχο ταυτοποίησης των ενάριθμων οχημάτων προς περισυλλογή και για την 
συνδρομή των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας τάξης από τον ανάδοχο θα διατίθεται 
εξειδικευμένο προσωπικό με έξοδά του. 

 

 

Άρθρο 13ο: Οικονομικοί Όροι 

Η ανάδοχος θα καταβάλλει ως αποζημίωση στο Δήμο το συμφωνηθέν ποσό που αναγράφεται 
στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε παραδιδόμενο ΟΤΚΖ, σε τριμηνιαία 
βάση. Εξαιρούνται τα οχήματα τα οποία επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους, για αυτά η 
εταιρεία οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αντίγραφο δήλωσης 
παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη. 

 

Άρθρο 14ο: Λύση Σύμβασης 

Εξαιρετικά μπορεί να λυθεί η σύμβαση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου για τις 
παρακάτω ειδικές περιπτώσεις: 

Λόγω θανάτου του μισθωτή και υποβολής από τους νόμιμους κληρονόμους αυτού δηλώσεως 
ότι δεν επιθυμούν να ασκήσουν τις υποχρεώσεις της σύμβασης μίσθωσης. 

Λόγω διάλυσης του νομικού προσώπου, ή πτώχευσης αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα 
ελληνική νομοθεσία. 

 

 

Άρθρο 15ο: Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, από τη μη έγκριση των 
πρακτικών της δημοπρασίας, από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της Διοικητικής Αρχής. 

 

 

Άρθρο 16ο: Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η επανάληψη της Δημοπρασίας θα γίνει με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 
προηγούμενη Δημοπρασία, εφόσον το αποτέλεσμα δεν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο, ως 
ασύμφορο ή λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν 
πλειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 
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α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή 
την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος 
στη διενέργεια της δημοπρασίας 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του 
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την 
κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη 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 πλειοδότη 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. 

 

 

Άρθρο 17ο: Λοιποί όροι 

Σε περίπτωση παράβασης από το μισθωτή οποιουδήποτε όρου της παρούσης και της σύμβασης 
μίσθωσης, της οποίας όλοι ανεξαιρέτως οι όροι είναι και συνομολογούνται ως ουσιώδεις, θα 
διατάσσεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου Θάσου, η καταγγελία και λύση της 
σύμβασης, η κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου και η κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου Θάσου, χωρίς δικαστική παρέμβαση. 

Λεπτομέρειες των της εκτέλεσης των εργασιών δύναται να ρυθμιστούν και στην σχετική 
σύμβαση μίσθωσης που θα υπογραφεί. 

 

Άρθρο 18ο: Δημοσίευση Διακήρυξης - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν 
από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Θάσου (Πιερ Ντερ Βαμπέζ 7, Θάσος – Θάσου).  

Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια (1) εφημερίδα του Ν. Καβάλας, τουλάχιστον 
δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της Δημοπρασίας 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που 
υποβάλλεται στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Θάσου, στο Δημαρχείο Θάσου, Πιέρ Ντε 
Βαμπέζ 7 Θάσος Θάσου Τ.Κ 64004, (Αρμόδιος Μπερμπερίδης Θεόδωρος, Τηλέφωνο: 
2593350112, Fax: 2593023470 Email: mayor@thassos.gr ). 

 
 

Ο Δήμαρχος Θάσου 
 
 

 
Κυριακίδης Ελευθέριος 
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