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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                            ΘΑΣΟΣ   09- 05-2022    
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                 ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 12087   

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

  Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκποίηση 

ανεπιτήρητων ζώων που περισυλλέχθηκαν από το Δήμο Θάσου: 

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με τους εξής όρους: 

 Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4555/2018 

 τις διατάξεις του Ν 4056/2012 

 την από 06/05/2022 έκθεση της επιτροπής παρακολούθησης διαχείρισης των 
ανεπιτήρητων ζώων  που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν   261  /2020 απόφαση  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Θάσου 
 

 Την απόφαση   144/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου με την 
οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.  

 

Άρθρο 1. 

 Ο Δήμος Θάσου  διενεργεί φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την 
εκποίηση 130 αιγοπροβάτων   εκτιμούμενης ηλικίας   10    ετών.  

Άρθρο 2. 

  Η Δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα γίνει στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου που βρίσκεται στην οδό ΠΙΕΡ 
ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7 /ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ,  ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών 
του Δήμου την  16/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

  Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους σε ημερομηνία και 
ώρα που θα οριστεί στην περιληπτική διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας του 
Δημάρχου Θάσου . 

  Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 13,00€ για έκαστο 
αιγοπρόβατο 

Δεκτές γίνονται οι προσφορές για το σύνολο των ζώων . 

 Τα προς εκποίηση ζώα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα εκτιμήσουν επισκεπτόμενοι την 
κτηνοτροφική εκμετάλλευση όπου φιλοξενούνται  τις δύο εργάσιμες ημέρες πριν  την ημέρα 
της  δημοπρασίας κατόπιν συνεννόησης στα τηλέφωνα 2593022360 και 2593350135  
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Άρθρο 3 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει  οποιοσδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ο 
οποίος θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, καταθέτοντας τα εξής: 

Φυσικά Πρόσωπα 

1. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας 
τους οποίους  και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
3. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή 

πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία θα παρουσιάσει για το σκοπό αυτό 
σχετική εξουσιοδότηση, η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής.  

4. Σε περίπτωση συμμετοχής επιχειρηματία, έναρξη Επιτηδεύματος από την 
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του  και 

5. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν 
την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

  

Νομικά Πρόσωπα 

1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής, που να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας τους 
οποίους  και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου 
3. Αντίγραφο του καταστατικού της, με τις τροποποιήσεις του, από το οποίο να 

προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο της 
αστυνομικής του ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό όχι με το νόμιμο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού αλλά με 
εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση 
εκπροσώπησης,  

4. Για ανώνυμες εταιρίες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της 
ταυτότητας του και της βεβαίωσης εκπροσώπησης, θα προσκομίσει 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η 
συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι 
εκπρόσωπος της εταιρίας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την 
προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και 
οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το 
διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).  

5. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν 
την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

6. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του.  
 

Άρθρο 4 

 Οι προσφορές είναι προφορικές και αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως 
μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση μεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. 
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Άρθρο 5 

 Η παραλαβή των ζώων από τον πλειοδότη θα γίνει άμεσα μετά το τέλος της δημοπρασίας 
ή το αργότερο την επόμενη μέρα, αφού όμως γίνει καταβολή του επιτευχθέντος τιμήματος  
στο Ταμείο του Δήμου.  

Άρθρο 6 

 Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από την μη έγκριση των 
πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής 
που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

Άρθρο 7 

 Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού διά οιανδήποτε εκνίκηση του πράγματος, 
υποχρεούμενου του δήμου ή της κοινότητας εις περίπτωσιν εκνικήσεως, να επιστρέψει εις 
τον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως, εις περίπτωση δε μερικής τοιαύτης, αναλόγου 
ποσού, οριζομένου διά αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η 
προσφυγή εις τα δικαστήρια. 

Άρθρο 8 

 Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, και θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου. 

Άρθρο 9 

 Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας στα τηλέφωνα 2593350157 και  2593350135  . 

 

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΑΣΟΥ 

 

 

    ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΥΕΘΕΡΙΟΣ 
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