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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΕΛΘΗ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ
ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΧΡΙ 31.12.2021

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την αριθ: 135/2020 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας .
ε) την αριθ:57/2021 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι
της δηµοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση
ανεπιτήρητων βοοειδών που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του ∆ήµου Λευκάδας
και όσων θα περιέλθουν στο µέλλον µέχρι 31.12.2021 .
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Άρθρο 1
Ο Δήμος Λευκάδας διενεργεί φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία
για την εκποίηση ανεπιτήρητων βοοειδών που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου και
όσων θα περιέλθουν στο μέλλον μέχρι 31.12.2021 .
Τα βοοειδή είναι σημασμένα και καταχωρημένα στο ΟΠΣΣ στον κωδικό εκτροφής του Δήμου
Λευκάδας (EL 2400085), διαθέτουν τα απαιτούμενα διαβατήρια, και έχουν υποβληθεί στον
απαραίτητο κτηνιατρικό έλεγχο.

2. Διενέργεια δημοπρασίας.
Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική ,
θα γίνει στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την
Τετάρτη 3/3/2021 ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ και έναρξη της
δημοπρασίας την 10:30 π.μ. .
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα (περί της συμμετοχής του)
τηλεφωνικά στα τηλέφ. του Δήμου Λευκάδας 2645360563 ή 545 μέχρι την προηγούμενη ημέρα
της δημοπρασίας δηλαδή μέχρι 2/3/2021 για διασφάλιση και λήψη σχετικών μέτρων για την
προστασία από τον νέο κορωνοιό .
Στην αίθουσα διενέργειας της δημοπρασίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων και
απαγορεύσεων της νομοθεσία για το περιορισμό και διάδοση του νέου κορωνοιού θα
βρίσκονται εκτός της αρμόδιας επιτροπής μόνο οι ενδιαφερόμενοι με ή χωρίς τον εγγυητή τους
ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων.
Οι προσφορές είναι προφορικές και αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως.
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
3. Τίμημα Δημοπρασίας - Παράδοση παραλαβή ζώων
Το τίμημα της δημοπρασίας θα είναι σύμφωνα με το βάρος των ζώων που κάθε φορά θα
παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο από το χώρο φύλαξης με ζύγιση του μέσου μεταφοράς
(πριν και μετά την παραλαβή τους , με επίβλεψη της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου) και
κατάθεση των σχετικών παραστατικών ζύγισης από πιστοποιημένη γεφυροπλάστιγγα στην
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας. Πριν την ολοκλήρωση της παραλαβής θα συντάσσεται
σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ( από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την
αριθ.
15626/2020 απόφαση Δημάρχου Λευκάδας) στο οποίο θα επισυνάπτονται
τα
παραστατικά ζύγισης που θα φέρουν την ίδια ημερομηνία και ώρα.
Λαμβάνοντας υπόψιν το με αριθ. πρωτ. 5067/29.01.2021 πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης
εκοιούμενων ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 και του άρθρου 186 του Ν. 3463/06
που συγκροτήθηκε με την αριθ. 211/2020 απόφαση του Δ.Σ. Λευκάδας η τιμή ανά κιλό ζώντος
ζώου ορίζεται σε ένα ευρώ (1€) το οποίο είναι το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της
δημοπρασίας.
Εντός δύο ημερών από την παραλαβή των ζώων ο ανάδοχος θα πρέπει να καταβάλει στο
ταμείο του Δήμου Λευκάδας ή σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας το ανάλογο ποσό
ξεχωριστά για κάθε παραλαβή , σύμφωνα με το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής και
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κατόπιν σχετικής επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή άλλης) με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
Λευκάδας η οποία θα υπολογίζει το χρηματικό ποσό της κάθε φορά κατάθεσης.
Αν ο ανάδοχος δεν καταθέσει έγκαιρα το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην τελευταία
παραλαβή , ενημερώνεται προφορικός και εγγράφως ότι αποκλείεται της συνέχειας από
παραλαβή άλλων ζώων , κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης που έχει κατατεθεί όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της
παρούσας και βεβαιώνεται σε βάρος του το ανάλογο ποσό.
4. Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των
πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που
έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

5. Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως
ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για
την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ
του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το
μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
6. Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31.12.2021 με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα
(01) έτος με απόφαση του Δ.Σ, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Δήμο και εφόσον υπάρξει
έγγραφη συγκατάθεση του αναδόχου.
7.Δικαιολογητικά συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία
σύμφωνα με την νόμιμη δραστηριότητά τους μπορούν να διαχειριστούν βοοειδή και
συγκεκριμένα είτε διαθέτουν ανάλογη σταυλική εγκατάσταση για την εκτροφή τους ή
εμπορεύονται ζώντα ζώα ή δραστηριοποιούνται ως μονάδες επεξεργασίας κρέατος ή διατηρούν
κρεοπωλείο.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην δημοπρασία, είναι τα παρακάτω:
Α. Δελτίο Αστ. Ταυτότητας
Β. Δημοτική Ενημερότητα από το Δήμο Λευκάδας .
Γ. Αποδεικτικά της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα αντίγραφο άδειας
σταυλικής εγκατάστασης προς εκτροφή βοοειδών (κωδικό εκτροφής) ή αντίγραφο άδειας
διακίνησης ή εμπορίας ζώντων ζώων από αρμόδια αρχή συνοδευόμενη από έναρξη
επιτηδεύματος με τις μεταβολές της ή εγγραφή τους στο μητρώο εμπόρων τροφίμων ζωικής
προέλευσης της αρμόδιας Δ/νσης Κτηνιατρικής ή αντίγραφο απόφασης χορήγησης έγκρισης
καταγραφής εμπορίας ζώντων ζώων ή αντίγραφο άδειας κρεοπωλείου.
Δ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και
αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα
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Ε. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
σε ποσοστό 10% του ορίου πρώτης προσφοράς
δηλαδή 900,00€ .
Μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας και πριν την υπογραφή του συμφωνητικού από τον
ανάδοχο η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από άλλη παρόμοια για την καλή εκτέλεση των
όρων του συμφωνητικού.
( Από την εκτίμηση της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθ. 15626/2020 απόφαση του
Δημάρχου Λευκάδας προκύπτει ότι τα εκτιμώμενα προς περισυλλογή και παράδοση ζώα είναι
58 το βάρος των οποίων εκτιμάται ότι θα είναι 9000 κιλά. Συνεπώς το 10% είναι 900,00€)
ΣΤ. Για Νομικά Πρόσωπα πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί του ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση ,
Ζ. 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.
Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει αυτό πριν την έναρξη
της δημοπρασίας και να προσκομίσει κατάλληλη εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της
υπογραφής από αρμόδια για το σκοπό αυτό διοικητική αρχή ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο
οποιασδήποτε μορφής
πρέπει να προσκομίσει
επικυρωμένο καταστατικό , το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσης καθώς και πρακτικό συμμετοχής
στην συγκεκριμένη δημοπρασία με συγκεκριμένη εξουσιοδότηση. Επίσης ποινικό μητρώο των
διοικούντων ή των νόμιμων εκπρ/πων .
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην επιτροπή διενέργειας της Δημοπρασίας μέχρι
τριάντα (30΄) λεπτά πριν την έναρξη της δημοπρασίας.
Αποκλείεται του διαγωνισμού ενδιαφερόμενος που δεν θα προσκομίσει το σύνολο των
δικαιολογητικών.
Επίσης κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να συνοδεύεται
από εγγυητή ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει ενώπιον της επιτροπής δελτίο Αστ.
Ταυτότητας , ΑΦΜ , και Δημοτική Ενημερότητα από το Δήμο Λευκάδας.

8.Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί να διαφυλάσσει και να σιτίζει επαρκώς τα ζώα που θα
παραλαμβάνει αν είναι εκτροφέας μέχρι να μεταβιβάσει αυτά στο δικό του μητρώο που τηρείται
στην Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειάς του ή αν είναι έμπορος και τα ζώα που θα παραλάβει
βαίνουν προς σφαγή. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα φόρτωσης , μεταφοράς και ζύγισης
των προς παράδοση ζώων και γενικά με κάθε δαπάνη που ήθελε προκύψει μετά την
παραλαβή τους.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να τηρεί τα διαλαμβανόμενα στο
άρθρο 3 του παρόντος.
9.Δημοσίευση Διακήρυξης
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λευκάδας
στον ιστότοπο του Δήμου Λευκάδας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και σε δύο εφημερίδες
του Νομού Λευκάδας.
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10. Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ'
αυτήν κανένας πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή λόγω ασύμφορου του
επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση , 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.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
προηγούμενη δημοπρασία.
11.Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων Περιουσίας Ταμείου ,
Δήμου Λευκάδας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Αντ. Τζεβελέκη – Διοικητήριο.
Τηλέφωνο 2645360563 FAX 2645360586 – e mail: politis@lefkada.gov.gr . Αντίγραφο της
διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο .»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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