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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 37/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εβδόµη (7η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 17991/01.10.2014 πρόσκληση του Προέδρου. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. 

Καραφουλίδης Αναστάσιος, 4. Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Ζαβράκογλου Άγγελος, 6. 

Κανταράς Αναστάσιος, 7. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

Αριθµός θέµατος: 2ο Καθορισµός όρων δηµοπρασίας αιγοπροβάτων και 

συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπράτησης 
Αριθµός Απόφασης: 280 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι µετά την περισυλλογή 

αιγοπροβάτων από την παράνοµη σταυλική εγκατάσταση της κ. Μαλανδρή Σωτηρίας, έχουν 

περιέλθει στην ιδιοκτησία του ∆ήµου έπειτα από καταµέτρηση και εκτίµηση των 

αιγοπροβάτων από την Τριµελή Επιτροπή και σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 242/2014 απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει να εκποιηθούν ενενήντα τρία (93) αιγοπρόβατα. 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, µετά την υπ’ αριθ. 242/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, να ορίσει τους όρους και το κατώτατο όριο του µισθώµατος ώστε να 

προχωρήσει η διαδικασία της εκποίησης των αιγοπροβάτων. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη : α) τα άρθρα 75 παρ. 12, 178 & 195 του Ν 

3463/2006, β) το Π.∆. 270/1981 ΦΕΚ 77/30-3-1981 τεύχος Α, γ) την υπ’ αριθ. 242/2014 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου & µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Καθορίζει τους όρους δηµοπράτησης για την εκποίηση αιγοπροβάτων κυριότητας του 

∆ήµου ως εξής: 

Άρθρο 1ο 

Χρόνος και τόπος της δηµοπρασίας 

1) Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα Πολυγύρου που βρίσκεται 

στην οδό Πολυτεχνείου 50, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής την Τρίτη 21/10/2014 και 

ώρα 11:00.  

2) Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής θα εγκριθούν τα πρακτικά της δηµοπρασίας 

και θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα αυτής στον πλειοδότη. 

 

Άρθρο 2ο 

Αντικείµενο της δηµοπρασίας 

 Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε πρόχειρο, φανερό και προφορικό 

πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκποίηση ενενήντα τριών (93) αιγοπροβάτων. Ειδικότερα τα 

προς εκποίηση αιγοπρόβατα, όλα µεγαλύτερα του έτους, είναι τα παρακάτω: 

2. 34 πρόβατα (3 κριάρια & 31 θηλυκά) 

3. 59 αίγες (11 αρσενικά & 48 θηλυκά) 

 

Άρθρο 3ο 

Ελάχιστο όριο προσφοράς 

1) Ως πρώτη προσφορά για τα αιγοπρόβατα που θα αποτελεί και την τιµή εκκίνησης της 

δηµοπρασίας ορίζεται το ποσό των 2.030,00€ ευρώ για το σύνολο των 

αιγοπροβάτων. 

2) Το όλο ποσό θα καταβληθεί προκαταβολικά µε την υπογραφή της σύµβασης και πριν 
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την παραλαβή των αιγοπροβάτων. 

 

Άρθρο 4ο 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία - δικαιολογητικά 

1. Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες µε αντικείµενο την 

κτηνοτροφική εκµετάλευση ή την εµπορία τροφίµων ζωικής προέλευσης ή την 

εµπορία ζώντων ζώων. 

2. Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, 

να καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας 

της δηµοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε 

εταιρικής µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το 

Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο 

δηµοσίευση, καθώς και πρακτικό συµµετοχής στη συγκεκριµένη δηµοπρασία µε 

εξουσιοδότηση συγκεκριµένου προσώπου. Για τη συµµετοχή κοινοπραξιών δεν είναι 

απαραίτητη η ιδιαίτερη νοµική προσωπικότητα. 

β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ή γραµµάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων σε ποσοστό δέκα τοις 

εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, δηλαδή 203,00€ ευρώ. 

γ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση 

προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως 

εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της 

εταιρίας.  

δ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 

ΑΔΑ: ΩΣ10ΩΞΜ-Γ78



4 
  

 

 
διαδικασία. 

ε) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων 

διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ζ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην 

Επιτροπή και µάλιστα πριν από την έναρξη του διαγωνισµού παρουσιάζοντας και το 

νόµιµο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό 

του λογαριασµό.  

στ) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης (προσωρινής ή 

µόνιµης) ή αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο µητρώο εµπόρων τροφίµων 

ζωικής προέλευσης της αρµόδιας ∆/νσης κτηνιατρικής ή αντίγραφο απόφασης 

χορήγησης έγκρισης καταγραφής εµπορίας ζώντων ζώων (τύπου Α' ή Β'). 

 

3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή του 

διαγωνισµού µέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δηµοπρασίας.  

4. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που δεν έχει 

προσκοµίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν µπορεί να 

συµµετέχει ενδιαφερόµενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν 

διαλαµβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία. 

5. Κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να φέρει και εγγυητή, ο οποίος µαζί µε τον τελευταίο 

πλειοδότη θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας. 

6. Στις περιπτώσεις επανάληψης της δηµοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, 

υπολογιζόµενη όµως επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς. Η κατατιθέµενη 

εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που µετέχουν στη δηµοπρασία - πλην του 

πλειοδότη - αµέσως µετά την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 

κατακύρωση του διαγωνισµού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται µετά την καταβολή 

όλου του προσφερόµενου από αυτόν ποσού της εκποίησης.  

 

Άρθρο 5ο 

Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας - ανάδειξη πλειοδότη 

1. Ο διαγωνισµός είναι φανερός και οι διαγωνιζόµενοι θα πλειοδοτούν προφορικά 
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ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισµού για το σύνολο των εκποιούµενων 

αιγοπροβάτων. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό µε τη σειρά που 

εκφωνήθηκαν µε το ονοµατεπώνυµο του εκάστοτε πλειοδότη. Κάθε προσφορά 

είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και τελικά δεσµεύει τον 

τελευταίο πλειοδότη.  

2. Από τη στιγµή που θα λάβει χώρα η διαδικασία της δηµοπρασίας και οι 

συµµετέχοντες αρχίζουν να πλειοδοτούν, δεν µπορεί κανείς άλλος να γίνει 

αποδεκτός και να συµµετέχει στη δηµοπρασία. 

3. Κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας και στο γραφείο που αυτή θα λαµβάνει χώρα 

εκτός από την Επιτροπή και το επικουρικό προσωπικό, µπορεί να παρευρίσκονται 

µόνο οι δικαιούµενοι συµµετοχής, οι εγγυητές, καθώς και οι τυχόν δικηγόροι 

αυτών. 

4. Οι συµµετέχοντες µπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή ολιγόλεπτη διακοπή, 

κατά τη διάρκεια της οποίας δεν µπορούν να αποµακρυνθούν από το χώρο της 

δηµοπρασίας. Η Επιτροπή κατά την κρίση της, αποφασίζει για την ικανοποίηση του 

αιτήµατος, λαµβάνοντας υπόψη την εκάστοτε διαµορφωθείσα κατάσταση. 

5. Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν 

γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά αυτής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή 

του διαγωνισµού, µνηµονεύονται στο πρακτικό και η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει γι' αυτές µε πλήρη αιτιολογία, µετά από σχετική γνωµοδότηση της 

Επιτροπής του διαγωνισµού. 

6. Η υποβολή ένστασης δεν επιφέρει αυτοδίκαια διακοπή ή αναβολή της 

δηµοπρασίας, εκτός και αν κρίνει τούτο σκόπιµο η Επιτροπή της ∆ηµοπρασίας. 

7. Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής υπέρ 

αυτού, που προσέφερε το µεγαλύτερο ποσό για το σύνολο των εκποιούµενων ζώων. 

8. Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης. 

 

 

Άρθρο 6ο 
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Λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου 

1) Ο ∆ήµος δεν φέρει καµιά ευθύνη απέναντι στον ανάδοχο για την πραγµατική 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προς εκποίηση είδη. Κατά συνέπεια, δεν 

υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του ποσού της εκποίησης. Ακόµα αποκλείεται 

στον ανάδοχο η µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης για το λόγο αυτό. 

2) Οι δαπάνες µετακόµισης και µεταφοράς των ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον κάθε 

πλειοδότη. Ο δήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για ενδεχόµενες ζηµιές που επέλθουν στα 

είδη κατά τη διαδικασία αυτή. Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να είναι προσεκτικές, έτσι 

ώστε να µην προκληθούν βλάβες σε άλλα αντικείµενα και εγκαταστάσεις του δήµου. 

Τυχόν ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία του δήµου θα καταλογισθούν στον πλειοδότη 

που τις προκάλεσε. 

3) Ο πλειοδότης υποχρεούται µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος από την 

Οικονοµική Επιτροπή, να µεταβεί στο αρµόδιο αγροτικό κτηνιατρείο Πολυγύρου 

προκειµένου να εκδώσει τα νόµιµα παραστατικά για την µεταφορά των ζώων. 

 

Άρθρο 7ο 

Υπογραφή της σύµβασης 

1. Ο τελευταίος πλειοδότης πριν την υπογραφή της σύµβασης οφείλει να καταβάλει 

εφάπαξ και προκαταβολικά το προσφερόµενο από αυτόν ποσό.  

2. Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού υποχρεούνται να υπογράψουν τα 

πρακτικά της δηµοπρασίας µετά το τέλος αυτής. Οφείλουν και οι δύο µέσα σε δέκα 

(10) µέρες από την κοινοποίηση στον πλειοδότη της σχετικής µε την έγκριση του 

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, να 

προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύµβασης, διαφορετικά η 

εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου, χωρίς δικαστική 

παρέµβαση και ενεργείται επαναληπτική δηµοπρασία σε βάρος του τελευταίου 

πλειοδότη και εγγυητή, ενεχοµένων και των δύο για την «επί έλαττον διαφορά» του 

επιτευχθέντος τιµήµατος από εκείνο της προηγούµενης δηµοπρασίας. Αυτό ισχύει 

και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας η 

σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά. 

3. Ως ελάχιστο όριο προσφοράς κατά την επαναληπτική δηµοπρασία ορίζεται το ποσό 
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που κατακυρώθηκε στο όνοµά του, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής.  

4. Η δηµοπρασία διεξάγεται, επαναλαµβάνεται και εγκρίνεται µε την αυστηρή 

εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 270/1981 και N. 3463/2006. 

5. Αποκλείεται στον πλειοδότη η µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης. 

6. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του ∆ήµου και του πλειοδότη σχετικά µε τη 

λειτουργία της µεταξύ τους σύµβασης, πέραν της δυνατότητας προσφυγής στον 

Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ή και άλλων ανεξάρτητων αρχών ή 

ελεγκτικών οργάνων και οι δύο δικαιούνται να ορίσουν από ένα διαιτητή, 

αποσκοπώντας στην επίλυση των τυχόν διαφορών από τη σύµβαση. Εάν τούτο δεν 

επιτευχθεί, το κάθε µέρος µπορεί να προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια. 

 

Άρθρο 8ο 

Επανάληψη – µαταίωση της δηµοπρασίας 

1) Η δηµοπρασία µαταιώνεται αν στον τόπο και κατά το χρόνο διενέργειας της δεν 

εµφανισθεί ενδιαφερόµενος να συµµετάσχει σ’ αυτήν. 

2) Το αυτό συµβαίνει και στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόµενους. 

3) Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται αν ο πλειοδότης, χωρίς νόµιµο λόγο, δεν προσέλθει 

για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 

4) Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρµογή έχουν οι 

διατάξεις του Π.∆. 270/1981 και του N. 3463/2006. 

 

Άρθρο 9ο 

Λοιπές διατάξεις 

1. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται: 

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής και τη λύση σε βάρος του της σχετικής σύµβασης, 

β) την σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας µε την υποχρέωση αυτού και του 

εγγυητή, αν η δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, να καταβάλλουν τη διαφορά αν κατά 

τη νέα επιτευχθεί µικρότερη τιµή, λόγω ποινικής ρήτρας. 
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γ) την υπέρ του ∆ήµου κατάπτωση της εγγύησης που έχει κατατεθεί από αυτόν λόγω 

ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου αποζηµίωσης. ∆εν αποκλείεται ακόµη να επιδιώξει 

ο ∆ήµος και την αποζηµίωση του για κάθε άλλη ζηµιά που τυχόν θα υποστεί από την 

παραπάνω λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου λύση σύµβασης. 

2. Τα κηρύκεια δικαιώµατα, τέλη χαρτοσήµου, τα έξοδα του συµφωνητικού, τα έξοδα 

δηµοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής 

στο τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του 

εισπράττονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. 

3. Περίληψη των όρων να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και να 

δηµοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας 

στην ηµερήσια εφηµερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ». 

4. Η διακήρυξη είναι αναρτηµένη στο δικτυακό τόπο του δήµου στη διεύθυνση: 

www.polygyros.gr 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τον κ. Μαρινούδη Ιωάννη, τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες, διεύθυνση Πολυτεχνείου 50, τηλέφωνο 23713-50753, fax 

23713-50763 και  

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου prom1@poligiros.gr. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους 

ύστερα από  

αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της  

καταληκτικής ηµεροµηνίας. 

2   Σύµφωνα µε το υπ. αριθ. πρωτ. Πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης, επιτροπή 

διενέργειας δηµοπρασίας για την εκποίηση αιγοπροβάτων ορίζονται οι εξής: 

α) Βογιατζής Νικόλαος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, ως πρόεδρο της επιτροπής, τον οποίο 

σε περίπτωση κωλύµατος θα αναπληρώνει ο Παπατσικουράκης Χρήστος, κλάδου ∆Ε 

∆ιοικητικού 

β) Θεοδώρου Μαρία, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ως µέλος της επιτροπής, την οποία σε 

περίπτωση κωλύµατος θα αναπληρώνει η Ψαθά Κωνσταντία, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

γ) Μαρινούδης Ιωάννης, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ως µέλος της επιτροπής, τον οποίο σε 

περίπτωση κωλύµατος θα αναπληρώνει η Πραβίτα Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού. 
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Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  280/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  7η Οκτωβρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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